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Estado da Bahia (Fapesb) (BOL0022/2016)

vii





Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as

quais Deus preparou para que andássemos nelas.

—B́IBLIA (Ef 2:10)





RESUMO

Os aspectos culturais na educação há muito tempo têm sido estudados por pesquisado-
res da Educação e da Interação Humano-Computador. Softwares educacionais podem
contribuir com os processos de ensino e de aprendizagem na escola. Porém, o contexto
cultural do designer (ou projetista) é algo que envolve a produção dos softwares educa-
cionais. Desse modo, as interfaces dos softwares educacionais são produtos intelectuais
e culturais do designer, ela possui os signos, a ideologia e a visão de mundo de quem a
projetou. Durante a interação o usuário utiliza dos seus conhecimentos prévios formados
sócio-culturalmente para interpretar os signos dispostos na interface. As diferenças cul-
turais entre o designer e o usuário podem impactar na interação dos usuários (professores
e estudantes) com o software educacional. Esta pesquisa teve o objetivo de compreen-
der como o processo de design de interação de uma tecnologia educacional digital pode
considerar aspectos culturais de um ambiente escolar. Por meio de uma pesquisa-ação
foi desenvolvido e experimentado um framework semioparticipativo para o design de in-
teração, chamado de SPIDe, baseado na Engenharia Semiótica e no Design Participativo.
A partir dos resultados da avaliação do SPIDe em uso, foi posśıvel compreender como
um processo de redesign de interação no domı́nio educacional pode considerar aspectos
culturais dos sujeitos envolvidos.

Palavras-chave: Aspectos Culturais; Design Participativo; Cultura Escolar; Interação
Humano-Computador; Informática na Educação.
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ABSTRACT

Cultural aspects in education have been studied by researchers from the Education as well
as Human-Computer Interaction area for a long time. Educational softwares may improve
teaching and learning processes in school. However, the designer’s cultural context – the
person who projects them, these softwares – infers in their production. Thus, educational
softwares’ interfaces are a product from the designer’s intellect and culture; they also have
signs, ideology and worldview of their producer. During the interaction, the user utilizes
their own knowledge constructed by socio-cultural proceedings in order to interpret the
signs showed in the interface. Cultural differences between the designer and the user may
impact the interaction among teachers and students – users – and educational softwares.
This research aimed to understand how the interaction designing process of educational
technology may consider cultural aspects in a school environment. Its method involved
a qualitative and quantitative nature, through action-research; and by doing so, a semio-
participatory framework, named SPIDe, specific for interaction designing, was developed
and tested. The new framework based on Semiotic Engineering and Participatory Design
enabled a educational software interaction redesign observing the subjects-participants’
cultural aspects.

Keywords: Cultural Aspects; Participatory Design; School’s Culture; Human-Computer
Interaction; Informatics in Education.
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Apêndice A—Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Professores 97
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Anexo D – Páginas do TecCiencia 165





LISTA DE FIGURAS

1.1 Interação/comunicação conforme Nadin (1988) e De Souza (2005). . . . . 4
1.2 Mapa conceitual com o panorama da pesquisa. . . . . . . . . . . . . . . . 8
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Caṕıtulo

1
“Cultura importa e faz diferença” (PEREIRA; GASPARINI; SALGADO, 2014, p. 1).

INTRODUÇÃO

O Brasil é um páıs de dimensões continentais e apresenta as mais diferentes realidades
culturais. Conforme o estudo feito por Hofstede et al. (2010), a diversidade cultural
brasileira é advinda dos seus antepassados, antes mesmo da apropriação e colonização
do Brasil por Portugal, pois antes da colonização já existiam diversos grupos nativos
com diferentes modos de viver e se comunicar. A cultura brasileira é influenciada pelos
nativos – pré-colonização – (chamados de ı́ndios), pelos portugueses colonizadores, pelos
africanos trazidos para atuarem como escravos e pelos imigrantes das mais variadas partes
do mundo.

Para Hofstede et al. (2010), a base da identidade cultural brasileira foi constrúıda
a partir dessa variedade cultural. Essa diversidade cultural impacta também as escolas
e a educação brasileira. Candau (2013) afirma que a escola brasileira é um ambiente
multicultural, pois ela é um território onde várias culturas estão inseridas em um mesmo
ambiente; nela é posśıvel identificar interesses e representantes de diversos grupos so-
cioculturais, desde diferenças religiosas até diferenças étnico-raciais (HALL, 2000). A
caracteŕıstica multicultural da escola implica na educação e nas práticas pedagógicas de
ensino (BANKS, 2010).

Tais aspectos culturais na educação têm sido estudados por pesquisadores da educação,
tais como: Candau (2002), Santos e Canen (2008), Alves (2003). Para as autoras, não
é posśıvel desvincular a escola das questões sociais, assim como também não é posśıvel
conceber uma pedagogia “desculturalizada”, pois a educação sempre está associada ao
contexto cultural que a situa.

A identidade cultural dos constituintes da escola (professores e estudantes) é um dos
argumentos que devem ser observados ao tratar sobre ambientes multiculturais. Cada
constituinte da escola possui uma identidade cultural que surge por meio do seu perten-
cimento a culturas étnicas, religiosas e lingúısticas (HALL, 2015).

De acordo com Hall (2015), a identidade cultural é formada a partir da interação
entre os sujeitos e a sociedade de maneira que a identidade é a ligação entre o sujeito
e a estrutura social, sendo os valores, costumes e śımbolos formados no local onde esse

1
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sujeito habita ou habitava. Desse modo, a formação da identidade cultural está alinhada
com as definições de cultura apresentadas por Tylor (1920) e Geertz (1977).

Para Tylor (1920), a cultura é todo o complexo que é aprendido pelo ser humano
como membro de uma sociedade, ou seja, o ser humano é o resultado do meio cultural
que foi socializado, mas ele mesmo é o produtor da cultura. Por sua vez, Geertz (1977)
defende um conceito de cultura de modo semiótico, ou seja, para Geertz “o homem é um
animal suspenso em teias de significado que ele mesmo teceu”1. Desse modo, o autor
compreende que essa teia é a cultura, sendo ela um conjunto de śımbolos significantes.

A caracteŕıstica multicultural da escola pode implicar na educação e nas práticas
pedagógicas de ensino, assim como na interação com os softwares que auxiliam a educação.
De acordo com Gasparini (2013), a Interação Humano-Computador (IHC), disciplina
que estuda a interação dos usuários com os sistemas computacionais interativos, está
intrinsecamente ligada à cultura do humano/usuário. Para a autora, isso pode ser causado
porque sistemas apropriados para algumas culturas podem ser inapropriados para outras,
pois um determinado contexto cultural faz com que os sujeitos-usuários utilizem signos
próprios, desconsiderando aqueles que por ventura sejam desconhecidos. Isso faz com que
esses sujeitos estabeleçam porções ou funcionalidades do software para uso, em detrimento
de outros.

A utilização de softwares para contribuir com os processos de ensino e de aprendi-
zagem tem sido amplamente aceita e obtido sucesso (HUANG, 2014). Porém, é preciso
que esses softwares estejam de acordo com as caracteŕısticas da escola. A qualidade da
interação desses softwares há algum tempo tem sido preocupação de estudiosos do campo
da Informática na Educação e da IHC, dado que essa qualidade pode influenciar nos
processos de ensino e de aprendizagem mediatizado por software educacional conforme
tratado por Matos (2013) e Rosa, Schwarzelmüller e Matos (2015).

Para Melo et al. (2012), pensar na qualidade de interação de softwares educacionais
é observar o design e a avaliação de interação de modo contextualizado. Segundo os
pesquisadores, desconsiderar o contexto escolar é colocar em xeque a eficácia dos softwares
educacionais. Santos e Schneider (2010) corroboram ao abordar que o usuário não aprende
como usar o sistema de uma única vez, por isso é necessário que o sistema seja fácil de
aprender a usar, dado que o aprendizado acontece no/com o uso do sistema.

Conforme Matos e Straforini (2008), quando os usuários se deparam com um soft-
ware pela primeira vez eles utilizam os seus conhecimentos prévios para interagir. Esses
conhecimentos são resultados da construção sócio-cultural dos sistemas de significação.
Segundo os autores, os usuários durante a primeira interação com um software passam
pelo processo de abdução (i. e., formulação de hipóteses) para uma verificação experi-
mental. As hipóteses são formadas a partir dos conhecimentos prévios e são testadas à
medida em que os usuários manipulam o software. Quando uma hipótese é refutada o
usuário formula novas hipóteses para interagir com o software.

A manipulação (i. e., interação) do software é feita por meio da interface. Nadin
(1988) considera a interface como uma coleção de signos. O autor afirma que a interface

1“[...] man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun” (GEERTZ, 1977, p. 5,
tradução nossa).
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é um produto intelectual e cultural do designer de interação, em que ele utiliza os signos
que fazem parte dos seus sitemas de significação, incluindo os seus aspectos culturais,
poĺıticos, sociais e econômicos para projetar a interação.

O design de interação2 é uma área estudada pela IHC e seu objetivo é dar formas a
dispositivos digitais para o uso por pessoas (LOWGREN, 2014). O processo de design de
interação é complexo e interdisciplinar, assim como a IHC (OLIVEIRA; BARANAUS-
KAS, 1998). Todavia, o design de interação não deve estar somente centrado nos aspectos
imediatos da interação mas, abrir o leque para transpassar esses aspectos no contexto de
uso do software. Por isso Oliveira e Baranauskas (1998) assumem que o contexto cultural
do uso do software deve ser valorizado no design de interação.

Aspectos culturais na IHC têm sido considerados por pesquisadores brasileiros de
acordo com Gasparini et al. (2013) e estrangeiros de acordo com Kamppuri, Bednarik e
Tukiainen (2006). Embora a cultura seja uma área de pesquisa da antropologia, a IHC
como uma área interdisciplinar em sua essência tem estudado os aspectos culturais com
base no contexto da utilização de sistemas computacionais interativos. Porém, Pereira,
Gasparini e Salgado (2014) deixam claro que as pesquisas em IHC que consideram os
aspectos culturais estão escassas.

Gasparini et al. (2013) em sua pesquisa encontraram somente seis artigos publicados
durante os 15 anos do Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Compu-
tacionais com a temática sobre aspectos culturais. A revisão sistemática realizada por
Kamppuri, Bednarik e Tukiainen (2006) aponta que entre 1990 e 2005 somente 0,9% dos
artigos de cinco fontes bibliográficas cient́ıficas de IHC3 possuem a cultura como temática
central.

Em 2014 foi realizado durante o Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sis-
temas Computacionais o I Workshop sobre Questões Culturais em IHC (WCIHC). O
WCIHC4 teve como objetivo discutir sobre aspectos culturais na IHC. Com essa ini-
ciativa é posśıvel reconhecer a inquietação dos pesquisadores brasileiros no que se diz
respeito aos aspectos culturais na IHC.

Os pesquisadores brasileiros Oliveira e Baranauskas (1998) consideram que as abor-
dagens semióticas da IHC podem contemplar além dos aspectos imediatos da interação,
amparando também os aspectos culturais. Pesquisadores de IHC, tais como Pereira e Ba-
ranauskas (2015), Brejcha (2014), Salgado, Leitão e De Souza (2013), De Souza, Laffon
e Leitão (2008), e Nadin (1988) consideram o papel da cultura na IHC sob a perspectiva
da semiótica.

Para Eco (1976), a Semiótica possui dois processos fundamentais, a saber: a signi-
ficação e a comunicação. A significação ou semiose é o ato de dar significado às coisas.
O ser humano possui uma coleção de significados, o que Eco chama de sistema de signi-

2A expressão “design” (de interação) diz respeito ao processo de projeto da interação de uma tecnolo-
gia digital. Por sua vez, “redesign” (de interação) refere-se ao processo de reestruturação/adequação de
um projeto de interação já desenvolvido. Nesta dissertação, usa-se a expressão “(re)design” em referência
ao design ou ao redesign de interação, indistintamente.

3Human-Computer Interaction, International Journal of Human-Computer Interaction, International
Journal of Human-Computer Studies e os anais da Conference for Human-Computer Interaction.

4http://www.ic.unicamp.br/wcihc/index.html – Acesso em: 22/06/2016.
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ficação e esse sistema de significação para Geertz (1977) é formado pela cultura e forma
a cultura. Por sua vez, comunicação é processo cultural de uso criativo dos sistemas de
significação para a criação de mensagem com a intenção de expressar um determinado
conteúdo (ECO, 1976; GEERTZ, 1977). Segundo Eco, a Semiótica é a lógica da cultura.

Para as teorias semióticas de IHC, a interação é um processo de comunicação (De
Souza, 2001). Segundo Nadin (1988), para que ocorra a comunicação, o emissor cria a
mensagem com o conteúdo que deseja expressar, após isso faz a codificação utilizando os
seus sistemas de significação. O canal de comunicação é a interface e nela são colocados a
coleção de signos para enviar a mensagem. Por sua vez o receptor usa os seus sistemas de
significação para interpretar a coleção de signos. Para a Engenharia Semiótica – teoria de
IHC com bases semióticas – a IHC ocorre entre humano-humano, ou seja, entre o designer
e o usuário (De Souza, 2005). A Figura 1.1 detalha o processo de comunicação/interação
conforme Nadin (1988) e De Souza (2005).

Figura 1.1 Interação/comunicação conforme Nadin (1988) e De Souza (2005).

Observando que o designer codifica a mensagem utilizando os seus sistemas de signi-
ficação e esses são frutos do seu contexto cultural, logo, a mensagem terá signos relacio-
nados a sua cultura. Por sua vez, o usuário no momento da decodificação da mensagem
utiliza os seus sistemas de significação, que também são frutos do seu contexto cultural.
Caso um signo para uma cultura seja diferente para outra cultura pode existir problemas
de comunicação (i. e., interação). Então, como projetar a interação humano-computador
baseado na cultura do usuário?

O antropólogo Roque Laraia (2014) aborda que para um signo cultural ser interpretado
é necessário conhecer a cultura de quem o criou. Por sua vez, Matos (2008) acrescenta
abordando que o usuário ao interagir com os softwares a sua interpretação está embebida
com os sistemas significativos formados em seu meio sociocultural.

Devido a isso, Melo (2003) evidencia a importância do usuário no processo de design
de interação do software. Para a autora, a interface é um espaço de comunicação onde há
a troca de signos entre os interlocutores, porém, o designer tem o papel de controlar essa
comunicação e tentar provocar o entendimento da interface pelo usuário. Nesse sentido,
a autora expõe a necessidade da colaboração entre o designer de interação e usuário no
design de interação. Por meio dessa colaboração é posśıvel que as representações do acervo
de signos possúıdo pelos usuários sejam introduzidas na interface reduzindo os problemas
com a interação. Mas, segundo Muller e Druin (2003): “basta apenas adicionar o usuário
e mexer?”5.

5“just add users and stir?” (MULLER; DRUIN, 2003, p. 3).
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Baranauskas (2013) cita que o design da interação de um software é um processo
social que abrange além dos designers de interação, todos indiv́ıduos interessados no
projeto. Para Luck (2003), esse processo social vai para além do fazer para, em direção
ao fazer com. Desse modo, conforme Baranauskas (2013), pode-se utilizar a Semiótica
para compreender o processo de comunicação que existe entre o designer e o usuário via
interface, e utilizar práticas participativas para que o usuário possa contribuir no design
de interação, atuando como coautor.

Diante dessa problemática, surgiu a motivação de realização da pesquisa e as questões
norteadoras conforme são apresentadas nas próximas seções.

1.1 A MOTIVAÇÃO POR MEIO DA ABDUÇÃO

A abdução é uma das infêrencias lógicas, assim como a dedução e a indução. De acordo
com Matos, Oliveira e Cruz (2011), a abdução é a inferência lógica que antecede a
dedução. Segundo Aliseda (2006), a abdução é pensar em uma explicação a partir de
evidências. Matos, Oliveira e Cruz (2011, p. 4) conceituam a abdução como “o racioćınio
inicial do processo lógico, a partir da adoção e classificação provisória de hipóteses que
sejam capazes de serem submetidas à verificação experimental”.

O objetivo da abdução é gerar hipóteses e/ou indicar qual hipótese testar (ALISEDA,
2006). Isso se deve ao fato de que as hipóteses, por si, não conduzem à verdade, métodos
lógicos devem ser utilizados para aceitar a verdade que elas trazem, mesmo que após
novos processos lógicos ela seja modificada, pois, de acordo com Matos, Oliveira e Cruz
(2011, p. 5) “a verdade é fugaz”.

Considerando o processo abdutivo, a seguinte hipótese foi constrúıda a partir da
utilização do TecCiencia6: o TecCiencia possui problemas de interação e esses problemas
podem causar impactos nos processos de ensino e de aprendizagem. Essa hipótese foi
contrúıda após a interação de pesquisadores com o TecCiencia.

Para testar a hipótese criada foi utilizado o método Inspeção Heuŕıstica, seguindo
as heuŕısticas de Jakob Nielsen (1993). A aplicação do método foi realizada por três
pesquisadores pós-graduandos em Ciência da Computação, com conhecimento sobre o
método e sua aplicação. A Inspeção Heuŕıstica sob a perspectiva das heuŕısticas de
Nielsen foi o método escolhido devido a sua sinergia com as heuŕısticas de ensino e de
aprendizagem, conforme aponta Coelho e Santoro (2002). Para os pesquisadores, as
violações das heuŕısticas de Nielsen causam, além de problemas de interação, problemas
que podem impactar nos processos de ensino e de aprendizagem midiatizado por softwares
educacionais.

Foram identificadas 17 violações de heuŕısticas, clarificando a necessidade do redesign
de interação do TecCiencia. As heuŕısticas e as quantidades de violações são apresentadas
na Tabela 1.1, porém, é importante ressaltar que a não identificação de violações não
significam que elas não existem. Com os resultados da aplicação do método foi posśıvel
validar parcialmente a hipótese, haja vista que os resultados da aplicação possibilitaram
identificar problemas de interação no TecCiencia. Os problemas de interação encontrados

6O TecCiencia é um software educacional utilizado por escolas da Bahia. Mais detalhes sobre o Tec-
Ciencia é fornecido na Subseção 2.1.2.1 - O Onda Digital e o Software Educacional TecCiencia.
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motivaram à realização de uma pesquisa-ação sobre o redesign de interação de softwares
educacionais considerando os aspectos culturais7.

Tabela 1.1 Heuŕısticas de Nielsen violadas no TecCiencia.
Heuŕıstica Qtde. de Violações

Visibilidade do estado do sistema 2
Equivalência entre o sistema e o mundo real –
Controle e liberdade do usuário –
Consistência e Padronização 2
Prevenção de erros –
Reconhecimento em vez de memorização 1
Flexibilidade e eficiência de uso 1
Estética e design minimalista 2
Ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar
e recuperar ações erradas

6

Ajuda e Documentação 3
Total de Violações 17

1.2 QUESTÃO DE PESQUISA

Diante da problemática e da motivação, a seguinte questão norteou esta pesquisa:

Como o processo de design de interação de uma tecnologia educacional pode
considerar aspectos culturais de um ambiente escolar?

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Geral

Compreender como o processo de design de interação de uma tecnologia educacional
digital pode considerar aspectos culturais de um ambiente escolar.

1.3.2 Espećıficos

• Investigar as abordagens participativas utilizadas por pesquisadores no design e
avaliação da interação de softwares educacionais;

• Investigar as influências do multiculturalismo escolar na relação entre os usuários e
o software educacional;

• Examinar o uso de uma abordagem para o design de interação que considere os
aspectos culturais, com a participação de estudantes e professores do ensino funda-
mental durante o processo de design de interação.

7Com os resultados do processo de abdução foi publicado o artigo (ROSA; SCHWARZELMÜLLER;
MATOS, 2015).
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1.4 PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES

As principais contribuições deste trabalho são:

• associação de diferentes conceitos, métodos e teorias, originárias das áreas de In-
teração Humano-Computador, Informática na Educação, Educação, Cultura e Par-
ticipação;

• discussão sobre aspectos culturais na interação humano-computador;

• definição, construção e experimentação de um novo framework semioparticipativo
para o (re)design de interação;

• design de interação em coautoria de crianças;

• redesign de interação do TecCiencia.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO

Esta dissertação está estruturada em oito caṕıtulos. O caṕıtulo dois apresenta um breve
histórico da IHC e suas pesquisas, as suas correntes teóricas e mais especificamente da te-
oria Engenharia Semiótica, destacando os principais conceitos relacionados à dissertação.
Também é destacado o processo de design de interação a partir das diretrizes do Design
for All, partindo desde o Design Participativo ao Design Semioparticipativo.

O caṕıtulo três aborda a relação entre Cultura e Multiculturalismo com a IHC. Neste
caṕıtulo são apresentados conceitos de Cultura e Multiculturalismo, o contexto multicul-
tural escolar, o impacto do multiculturalismo escolar na IHC, a relação entre a Cultura
e a Semiótica e a associação entre os aspectos culturais e a IHC por meio da Semiótica.

O caṕıtulo quatro trata da metodologia utilizada neste trabalho. O resultado da
Revisão Sistemática é apresentado no caṕıtulo cinco. O caṕıtulo seis é destinado à apre-
sentação do framework semioparticipativo concebido e experimentado.

O caṕıtulo sete apresenta os resultados relacionados à aplicação do framework semi-
oparticipativo. Por fim, o caṕıtulo oito apresenta as conclusões resultantes da proposta
de trabalho.

O mapa conceitual da Figura 1.2 apresenta o delineamento da pesquisa com a finali-
dade de ilustrar a dinâmica de estrutura desta pesquisa.
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Figura 1.2 Mapa conceitual com o panorama da pesquisa.



Caṕıtulo

2
“Existem barreiras tecnológicas, educacionais, culturais, sociais e econômicas, que impedem o acesso e a

interação.” (SBC, 2009, p. 17).

INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR

Os primeiros computadores completamente eletrónicos-digitais foram desenvolvidos na
década de 1940 (KAMPPURI, 2011). Sendo eles gigantes calculadoras eram usados para
fins cient́ıficos e os seus principais usuários eram engenheiros, matemáticos e profissionais
de processamento de dados. Portanto, a diferença entre os desenvolvedores de sistemas e
os usuários era mı́nima, pois os próprios desenvolvedores eram os usuários (KAMPPURI,
2011). Segundo Kamppuri (2011), naquela época a interação entre os humanos e as
gigantes máquinas chamadas de computadores era por meio de linguagem de máquina ou
processamento em lote.

A partir da década de 1980, com o progresso tecnológico, onde os computadores sáıram
das universidades e adentraram em fábricas, escritórios e casas, os usuários possúıam
outros perfis (ANDERSEN, 2001). Segundo Andersen (2001), os trabalhadores daquela
época foram obrigados a usar os computadores sem possuir qualquer conhecimento prévio
sobre como lidar com as máquinas, o que resultou em experiências dificultosas e fracas-
sadas.

Andersen (2001) ainda argumenta que a dificuldade na utilização dos computadores
ocorreu devido à construção das interfaces do usuário. As interfaces eram constrúıdas com
o mesmo conceito que os programadores constrúıam softwares, ou seja, rico em conceitos
técnicos de computação, o que provocou a rejeição do uso dos computadores.

A estratégia para resolver esse problema foi a produção de metáforas pasśıveis de inter-
pretação pelos usuários e que não necessitavam de um alto grau de abstração dos conceitos
computacionais. Desse modo, o funcionamento interno do software se transformou em
uma caixa preta e a interação feita por meio de interfaces metafóricas. A partir dessa
necessidade, surgiu área/disciplina de pesquisa chamada Interação Humano-Computador
(ANDERSEN, 2001).

A Interação Humano-Computador (IHC) é uma área relativamente jovem (BAR-
BOSA; SILVA, 2010). Em 1992 a Association for Computing Machinery (ACM) por
meio da Special Interest Group in Computer Human Interaction (SIGCHI) definiu a IHC

9
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como uma disciplina interessada na concepção, avaliação e implementação de sistemas
computacionais interativos para o uso humano e com o estudo dos principais fenômenos
ligados a eles (ACM, 1992). Como uma área/disciplina de pesquisa, a IHC é interdisci-
plinar em sua essência. Essa interdisciplinaridade da área é devido a IHC não se limitar
somente na Ciência da Computação, mas estar associada a outras áreas de estudo como
a Lingúıstica, Psicologia, Design, Antropologia, Semiótica, entre outras (SOUZA; CAR-
MELITA; DIAS, 2003).

Diante da interdisciplinaridade que envolve a área, é posśıvel observar historicamente
as ondas1 de estudos de IHC tratadas por Bødker (2006). A primeira onda de IHC
evidenciada pela pesquisadora está relacionada a Ergonomia2 e a Ciência Cognitiva. Essa
onda é referente ao conjunto de procedimentos de um indiv́ıduo no processamento da
informação (BØDKER, 2015, 2006).

Por sua vez, os estudos da segunda onda de IHC são centrados no trabalho em grupo.
Novos métodos, práticas e teorias são utilizados nessa onda de estudos. As aborda-
gens qualitativas são mais evidenciadas, tais como: Ação Situada, Teoria da Atividade,
Cognição Distribúıda e o Design Participativo. Por fim, a terceira e última onda de
estudos de IHC é concernente aos aspectos culturais, emocionais e a experiência. As tec-
nologias móveis e ub́ıquas contribuem para essa mudança de paradigma de estudo devido
a tecnologia estar no trabalho, em casa, na vida e na cultura das pessoas (BØDKER,
2015, 2006).

Alguns estudos de IHC estão pautados em teorias, sendo algumas das correntes
teóricas relacionadas aos aspectos psicológicos, sociointeracionistas e semióticos. Cada
uma das correntes teóricas tratam a interação e o humano diferentemente. Para a corrente
teórica de aspectos psicológicos a interação é um processo cognitivo ou cognitivo-motor e
o humano como sujeito. A corrente sobre aspectos sociointeracionistas lida da interação
como um processo social e o humano como indiv́ıduo mas, essa corrente teórica também
inclui o trabalho em grupo. Por fim, a corrente teórica de aspectos semióticos dedica-se a
estudar a interação como uma comunicação e o ser humano como agente da comunicação,
ou seja, interlocutor (BARBOSA; SILVA, 2010).

2.1 ABORDAGENS SEMIÓTICAS PARA/DA IHC

A Semiótica é a ciência dos signos (SANTAELLA, 1990). Porém, de acordo com Deely
(1990), a Semiótica não se limita aos signos, mas inclui a ação dos signos. Um signo é
qualquer coisa que significa algo para alguém. O signo é formado por uma relação triádica
composta por interpretante, representante e objeto, conforme exemplificado na Figura 2.1
(DEELY, 1990). O conjunto de signos pessoais formulados dentro de um contexto social
e/ou cultural é chamado de sistema de significação.

Eco (1976) destaca dois processos semióticos essenciais para entender a ação dos

1Bødker (2006) ao tratar das ondas de IHC também usa a palavra geração (generation em inglês),
desse modo, pode-se também ser utilizada esta palavra. Nesta dissertação é utilizada a palavra onda
(wave em inglês) devido esta ser a palavra utilizada em artigos em inglês e a sua tradução em artigos em
português, conforme é posśıvel verificar nos estudos de Pereira, Baranauskas e Liu (2015) e Silva (2014).

2Ergonomia é o termo usado na Europa. Nos Estados Unidos esse termo é chamado de Fatores
Humanos (LEITE, 1998).
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Figura 2.1 Tŕıade śıgnica.

signos: a significação e a comunicação. A significação ou semiose é o ato de interpretação,
isto é, dar significado ao signo. Para que isso aconteça Deely (1990) aponta que existem
associações de ideias no humano. A semiose humana é ilimitada, ou seja, a partir uma
interpretação, é posśıvel realizar várias outras interpretações de modo que não existe
limite para novas interpretações.

Ainda que a semiose seja um processo ilimitado, o ser humano não permanece em
um laço infinito de novas interpretações, quando ele se dá por satisfeito e/ou não possui
mais recurso (seja ele tempo, paciência, vontade) a semiose é interrompida. A Figura 2.2
exemplifica a semiose.

Por sua vez a comunicação pressupõe a transmissão de sinais (não necessariamente
um signo) entre interlocutores. Se, somente se, o sinal for interpretado, esse se transforma
em um signo. Para que a comunicação ocorra, os interlocutores usam criativamente os
signos que fazem parte de um ou mais sistemas de significação para codificar e interpretar
mensagens (ECO, 1976).

Para Eco (1976), tanto a significação quanto a comunicação são processos fundamen-
tais da cultura, por isso, Eco considera que a Semiótica é a lógica da cultura. Braida e
Nojima (2014) ainda vão além. De acordo com os autores, os signos são essenciais à ma-
nutenção e continuação da cultura humana. Por sua vez, Andersen (2001, p. 1) considera
a semiótica a “matemática das ciências humanas”3.

Esses dois processos semióticos, segundo Nadin (1988), são o cerne da relação entre
humanos e os computadores – diante da perspectiva da corrente teoria de base semiótica.
A IHC, conforme Nadin, acontece a partir da comunicação tendo a interface como canal
e o usuário como interpretante.

Para Andersen (2001), a Semiótica pode tornar a IHC mais coerente, pois pode tra-

3The mathematics of the humanities
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Figura 2.2 Exemplo de Semiose

tar tanto de representações (projeto de interação), bem como das interpretações que os
usuários têm dessas representações (processo de interação), porém ela o faz com um foco
particular, o signo. Assim, para o pesquisador, a Semiótica pode alcançar fenômenos
f́ısicos, pśıquicos e sociais.

Todas as partes de um sistema computacional interativo são constrúıdas por signos
que precisam ser interpretados para que ocorra interação. Porém, durante a interação
com os sistemas computacionais pode haver pelo menos duas diferentes interpretações,
pois dois grupos de pessoas fazem o seu uso: o designer e o usuário. A imagem do sistema,
ou a interface, é um conjunto de signos que devem ser interpretados pelos usuários. O fato
de os usuários normalmente interpretarem os sistemas de forma diferente dos designers
evidencia a desigualdade dos seus sistemas de significação, pois a interpretação de um
mesmo signo pode ser diferente (ANDERSEN, 2001).

Ainda, é posśıvel que um signo disposto no sistema computacional influencie outro
signo. Para Andersen (2001), o signo dentro de um conjunto não deve ser considerado de
modo passivo e singular, mas, em conjunto, o signo pode produzir um novo significado.
Todavia, para o autor, os usuários ignoram os signos que não conseguem interpretar.

Tratando mais especificamente da Semiótica na IHC, há teorias que podem ser apli-
cadas à IHC, como a Semiótica Computacional (MELO, 2003) e as teorias desenvolvidas
especificamente para a IHC, como a Engenharia Semiótica (De Souza, 2005). As próximas
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subseções tratam sobre essas teorias e suas aplicações na IHC.

2.1.1 Semiótica Organizacional aplicada a IHC

A Semiótica Organizacional (SO) é uma teoria que explora a ação dos signos em práticas
sociais. A SO possui métodos para o design de sistemas de informação baseados nas
escolas de Charles S. Peirce e Charles Morris (MELO, 2003).

Segundo a teoria, uma organização é entendida como um grupo de pessoas, uma
sociedade, uma cultura que além de compartilhar regras de linguagem também atuam
na construção delas. Desse modo, a SO atua sobre os trabalhos de uma organização,
tendo em vista a análise, descrição e explicação para a estrutura e comportamento das
organizações (MELO, 2003; SOARES, 2006).

De acordo com Martins, Melo e Baranauskas (2003), a SO pode ser utilizada em
pesquisas de IHC a partir da utilitização de métodos para auxilirem os designers a com-
preender e reproduzir significados, regras, ações que são compartilhadas pelas pessoas.
Melo, Baranauskas e Soares (2008) utilizam métodos da SO para o design de interação
de um software educacional chamado Caleidoscópio Junior.

As pesquisadoras Melo, Baranauskas e Soares (2008) usaram o método Análise Semântica
e de Normas da SO para representar significados envolvidos no processo de trabalho com
o grupo de crianças. Com o aux́ılio do método foi posśıvel desenvolver o diagrama de
ontologia do domı́nio do problema e seu conjunto de normas.

2.1.2 Engenharia Semiótica

A Engenharia Semiótica (EngSem) é uma teoria de IHC criada no Brasil, pela Pro-
fessora T́ıtular e Pesquisadora da Pontif́ıcia Universidade Católica do Rio de Janeiro,
Dra. Clarisse Sieckenius de Souza. O ińıcio do desenvolvimento dessa teoria ocorreu nas
dependências do Semiotic Engineering Research Group (SERG) desde 1990 (De Souza,
2005).

Para EngSem, a interação/comunicação acontece entre o designer e o usuário, ou
seja, o designer é o emissor, e o usuário, o receptor (conforme apresentado na Figura 1.1).
Desse modo, o designer codifica signos que fazem parte do seu sistema de significação,
criando mensagens e envia para o usuário usando como canal a interface. Por sua vez,
o usuário interpreta os signos da interface conforme o seu sistema de significação (De
Souza, 2005).

A habilidade de comunicar-se é chamada pela EngSem de comunicabilidade. A co-
municabilidade é um atributo de qualidade de uso do campo epistemológico da EngSem
e se diz respeito à capacidade de os usuários compreenderem a interface projetada pelo
designer. Conforme De Souza (2005), um artefato com boa comunicabilidade é aquele
que o usuário consegue fazer a interpretação dos signos da interface em conformidade com
o que foi projetado, estabelecendo assim uma comunicação sem rúıdos, isto é, problemas
de interpretação de signos.

Porém, como o designer não pode estar fisicamente presente, em tempo real, com o
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usuário durante o processo de interação, ele se utiliza do artif́ıcio de preposto do designer4,
desse modo, a interface atua como o representante do designer durante a interação. O
preposto do designer é a melhor solução encontrada pelo designer para resolver o problema
do usuário e como ele pode chegar à solução utilizando a interface (De Souza, 2005).
Devido a essa concepção, De Souza (2006) afirma que a interface das Tecnologias de
Comunicação e Informação (TIC) são o presposto de quem as projetou, isto é, do designer.

Conforme a EngSem, o papel do designer é interpretar o problema do usuário e codi-
ficar a solução. Para guiar o usuário até a solução o designer utiliza a metacomunicação.
Desse modo, o produto gerado pelo designer é um artefato intelectual (De Souza, 2005).
Nesse caso, a interface assume o papel do designer transmitindo aos usuários mensagens;
sendo a interface considerada como um caso de metacomunicação e o conteúdo dessa
mensagem baseada no seguinte parágrafo:

“Este é o meu entendimento de quem você é, o que eu entendi que você quer
ou precisa fazer, as formas você prefere fazê-lo, e por quê. Então, este é o
sistema que eu projetei para você, e esta é a maneira que você pode ou deve
usá-lo, a fim de cumprir uma série de propósitos que se enquadram na minha
visão.” (De Souza, 2014, tradução nossa, adaptado).

O objetivo da EngSem enquanto teoria de IHC não está em prever a interação, mas
entender os fenômenos que ocorrem durante o design, avaliação e interação de/com ar-
tefatos interativos. Para isso a EngSem possui as seguintes ferramentas epistêmicas: o
Método de Inspeção Semiótica e o Método de Avaliação da Comunicabilidade. Além
das ferramentas a EngSem possui o Design Centrado na Comunicação como prática e a
Modeling Language for Interaction as Conversation5 (MoLIC) para a criação de diagra-
mas de modelagem da interação (PRATES; BARBOSA, 2007; De Souza; LEITÃO, 2009;
BARBOSA, 2004).

O Método de Inspeção Semiótica (MIS) é um método que visa avaliar a mensagem
enviada do design para o usuário, por sua vez, o Método de Avaliação da Comunica-
bilidade (MAC) tem como objetivo avaliar a interpretação da mensagem pelo usuário.
Ambos os métodos são qualitativos (De Souza et al., 2006; De Souza; LEITÃO, 2009).
Porém, Lamas e Pender (2014) apontam que esses métodos não foram concebidos para
serem utilizado nas fases iniciais do projeto de interação, pois requerem um certo ńıvel
de maturidade da interface.

O Design Centrado na Comunicação (DCC) é uma prática da Engenharia Semiótica
para a construção da interação através da manipulação das mensagens de comunicação.
A técnica é dividida em três fases, sendo elas: análise, engenharia de interface e avaliação
da nova interação (PAULA; SILVA; BARBOSA, 2005; BARBOSA; SILVA, 2010).

A fase de análise visa conhecer o contexto de uso do software. Na fase de engenharia, a
interação e a interface deverão ser desenvolvidas de acordo com as mensagens utilizadas
pelos locutores. Ainda nessa fase é realizada a engenharia dos sistemas de signos de
interface. Por fim, na fase de avaliação busca-se avaliar a interface e a interação projetada,

4designer’s deputy, em inglês.
5Linguagem de Modelagem da Interação como Conversação (Tradução nossa).
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investigando por posśıveis problemas na comunicação durante o uso do software em seu
contexto. As fases dessa técnica servem para guiar o design de interação do software
(BARBOSA; SILVA, 2010).

É posśıvel utilizar os métodos da EngSem para a avaliação de resultados iniciais do
design de interação, como protótipos e desenhos, porém a EngSem não possui métodos
para integrar os processos de significação e comunicação no design de interação (LAMAS;
PENDER, 2014). Afim de discursar sobre o design de interação, a seção seguinte aborda
essa temática.

2.2 DESIGN DE INTERAÇÃO

Para Lowgren, o “Design de Interação trata da modelagem das coisas digitais para o uso
das pessoas”6 (LOWGREN, 2014, tradução e grifo nosso). A palavra “uso” destacada
no texto é referente à interação entre o humano e o artefato interativo. Desse modo, em
outras palavras, o Design de Interação está relacionado ao projeto da interação humano-
computador.

Em 1997 Terry Winograd publicou um caṕıtulo de livro chamado The Design of
Interaction7 , onde em uma previsão para os próximos cinquenta anos (1997-2047) os
aspectos computacionais sairiam das máquinas e estariam concentrados nos usuários. Por
sua vez, Baranauskas (2013) aborda que o design de interação é um processo social que
não deve ser composto somente pelo designer, mas esse deve estar em contato com o grupo
social que fará uso o sistema por meio de uma perspectiva social de design de interação.
A questão social torna o design de interação mais complexo, pois os artefatos produzidos
possuem atributos que podem levar um usuário a ter determinado comportamento ou
não ter (AMSTEL, 2009, 2007).

Desse modo, o design da interação de um software é um processo composto pela
construção do diálogo entre o designer e os potenciais usuários. Todavia, o design de
interação não deve estar somente centrado nos aspectos imediatos da interação, isto é, a
comunicação em si, mas, abrir o leque de aspectos que ultrapassam esses aspectos para o
contexto de uso do software e também as necessidades do usuário.

De acordo com Cooper et al. (2014), o design de interação deve seguir quatro valores,
a saber: ética, intencionalidade, pragmático e elegância. A ética se torna um valor
na medida que o design de interação não deve produzir o mal, melhorando a situação
humana. Pereira (2012) chama atenção para os impactos que as tecnologias digitais
provocam, sejam eles positivos e/ou negativos.

A intencionalidade para Cooper et al. (2014) está relacionada à possibilidade de o
usuário alcançar os seus objetivos, isto é, o artefato deve ser usável, útil e deve ter a
intenção de conduzir o usuário, suas necessidades, o seu contexto ao objetivo esperado.
O próximo valor é o pragmático. Para o design de interação atender a esse valor é
necessário que o produto acomode os requisitos técnicos e de negócios para contribuir
pragmaticamente com os objetivos do usuário. Segundo Cooper et al. (2014), a elegância

6“Interaction design is about shaping digital things for people’s use.”
7WINOGRAD, T. The design of interaction. Beyond Calculation - The Next Fifty Years of Compu-

ting, p. 149–161, 1997.
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da interação é um valor importante. O autor destaca que a interface deve ser elegante,
mas obedecendo as heuŕısticas de usabilidade criada por Nielsen, pois toda a informação
exposta na interface deve ser relevante.

De acordo com Nadin (1988), a interface é o produto de uma cultura humana. Essa
construção humana da interação deve levar em consideração o papel educacional quando
projetamos a interação para softwares educacionais. Prates e Barbosa (2007) destacam
que ao projetar a interação para o apoio dos processos de ensino e de aprendizagem, cabe
ao educador as decisões relativas à estratégia de ensino e os planos pedagógicos; desse
modo é ideal que o educador esteja no processo de design de interação do software.

Em 2006 a Sociedade Brasileira de Computação (SBC) promoveu uma discussão sobre
os grandes desafios da computação no Brasil para os próximos dez anos (2006-2016), sendo
o 4º desafio o “Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento”
(SBC, 2009, p. 6). De acordo com a SBC, existem barreiras tecnológicas, culturais, soci-
ais, educacionais e econômicas que produzem impacto na interação humano-computador.
Esse desafio apontado pela comunidade cient́ıfica refere-se, entre outras coisas, à acessi-
bilidade e à adequada qualidade de utilização de artefatos digitais interativos.

A comunidade cient́ıfica brasileira de Interação Humano-Computador em 2012 também
promoveu uma discussão sobre os grandes desafios da comunidade para os próximos dez
anos (2012-2022). O segundo desafio trata sobre acessibilidade e inclusão digital, sendo
a qualidade de uso dos sistemas uma das implicações para a dificuldade de pessoas com
ou sem deficiências. Além disso, também foi discutida a participação dos usuários no
processo de construção da interação de sistemas de informação. Com esse desafio, a co-
munidade pretende diminuir as barreiras cognitivas, afetivas e materiais das pessoas às
tecnologias digitais (BARANAUSKAS; DE SOUZA; PEREIRA, 2012).

Motivados por esses desafios, Pereira, Gasparini e Salgado (2014) afirmam que as
questões culturais devem ser essencialmente consideradas no desenvolvimento de tecnolo-
gias digitais. Os autores consideram que a cultura deve ser um aspecto transversal a esses
grandes desafios. Neris et al. (2008) corroboram abordando que as interfaces dos artefatos
digitais podem desfavorecer a interação da população por não considerarem o seu con-
texto/diferenças sócio-econômico-culturais. Para os pesquisadores, a filosofia do design
para todos (Design for All) e o design participativo podem contribuir para soluções de
design de interação mais sociais e alinhadas aos desafios tanto da SBC quanto da comuni-
dade brasileira de IHC. Sendo assim, as duas próximas subseções tratam respectivamente
do design para todos e do design participativo.

2.2.1 Design para Todos

O Design for All ou Design para Todos, como é chamado pelos brasileiros, é uma ex-
pressão genérica para abordagens, técnicas, métodos e ferramentas para o design ali-
nhada às variadas necessidades e requisitos dos usuários (STEPHANIDIS, 2014). Segundo
Stephanidis (2001), a expressão Design for All não é nova, pois já é bastante conhecida
pela Engenharia Civil, Engenharia de Estradas, Arquitetura, Design de Interiores.

Na IHC, quando tratado de design de interação o Design for All (D4A) é chamado de
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Interface de Usuário para Todos8 (I4A). A expressão utilizada pela IHC foi introduzida
em 1995 por Constatine Stephanidis. Segundo o autor, o conceito da expressão não está
relacionado à concepção de uma única interface para todos, mas para fornecer produtos
que possam atender a maior quantidade posśıvel de capacidades, habilidades, necessidades
e preferências humanas (STEPHANIDIS, 2001).

Tanto o D4A quanto a I4A são relacionados à acessibilidade para pessoas com de-
ficiência, porém vão além disso, perpassando por quebras de barreiras culturais, sociais,
poĺıticas, econômicas. De acordo com Neris et al. (2008), o prinćıpio do I4A parte da
necessidade de considerar usuários com deficiências, idosos, crianças (por exemplo) no
design de interação. Para o I4A os posśıveis usuários devem estar em conjunto com os
designers de interação desde a fase inicial da concepção de um artefato digital, haja visto
que o artefato deve possibilitar a utilização de qualquer tipo de usuário sem adaptações
posteriores.

Apesar de considerar a universalidade do design universal, o I4A traz uma nova pers-
pectiva de “universalidade”, ao reconhecer que o acesso à tecnologia será universal se o
projeto (re)conhecer as necessidades contextuais e culturais, além das diferenças entre
os usuários em sua percepção, manipulação e utilização da tecnologia, maximizando os
benef́ıcios aos diferentes perfis de usuários.

Para a participação dos usuários durante o design de interação, Stephanidis (2014)
recomenda a utilização de métodos e técnicas do Design Participativo, tema da próxima
subseção.

2.2.2 Design Participativo

O Design Participativo (DP) é uma abordagem participativa clássica criada na Escan-
dinávia. Essa abordagem visa trazer os usuários para o centro do processo de construção
do produto. As abordagens participativas de design, dentre elas o DP, atuam diferen-
temente das abordagens tradicionais. Enquanto as abordagens tradicionais valorizam
somente as considerações dos designers e dos contratantes, as abordagens participativas
também valorizam as sugestões e cŕıticas dos usuários. Ao dar voz ao usuário, a resolução
do problema emergi a partir deles (SILVA, 2012; SPINUZZI, 2005). Porém, Muller e
Druin (2003) questionam: o DP é simplesmente juntar os usuários com os designers em
uma fôrma e mexer?

Muller e Druin (2003) continuam abordando que para trazer novas formas de pensar
e novas vozes é necessário não se ater somente a questionários, mas a métodos para criar
novas experiências que podem ajudar os designers a trabalharem com os usuários para
melhorar o uso real do produto. Para isso o DP possui um conjunto de métodos, técnicas,
práticas e estudos relacionados a participação plena de usuários no projeto de produtos,
principalmente no que se diz respeito a artefatos computacionais, mas sem se restringir
a eles.

Para Luck (2003), o design é um processo social, assim como apontado por Bara-
nauskas (2013); entretanto, com o DP ele avança para além do fazer para em direção
ao fazer com. Uma das razões para a adoção do DP é a necessidade da troca de ideias

8User Interfaces for All – em inglês
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durante as fases iniciais do design. O DP tem o prinćıpio democrático que é demonstrado
através do envolvimento de diferentes usuários durante as fases do projeto, contribuindo
igualitariamente para os resultados do projeto. Dessa forma, a diversidade de pontos de
vista expressos por pessoas durante o projeto processo de decisão podem influenciar o
resultado final de um projeto.

Oliveira et al. (2008) propõem a utilização do Design Participativo na concepção da
interação para uma rede socioeducacional, baseada nos prinćıpios de software livre, para
crianças do ensino fundamental do ensino público. A modelagem do software envol-
veu designers da interação, estudantes e os professores da escola em um ciclo de design
participativo. A construção da interface ocorreu por meio da produção de esboços e
BrainStorms. De acordo com os autores, os resultados preliminares permitem-nos desta-
car que a valorização dos alunos e professores durante o design de interação é essencial
para a construção da IHC mais dinâmica e inovadora.

Conforme Luke et al. (2004), o DP proporciona a simbiose entre todas as partes
envolvidas no projeto da interação. Contudo, é necessário visualizar os participantes da
construção da interação como um perito na função que desempenha, seja ele componente
da equipe de designers ou usuários do sistema, todas as partes devem ter voz no projeto
e ela precisa ser ouvida. Os autores ainda abordam que a prototipagem iterativa e
maquetes são partes essenciais do projeto para produzir o entendimento comum de que
essas iterações são obras em andamento destinadas a visualização dos leigos sobre o
projeto de interação aguardando feedback dos usuários da produção gerada.

O DP pode contribuir com o design de interação retirando o usuário da cadeira de
espectador onde os designers somente necessitam para responder algumas questões sobre
o requisito do software. Com o PD o usuário tem voz ativa e igualitária no processo
de construção de todo o software. Então não é somente juntar os usuários e designers
numa panela e mexer e sim entender que é dos usuários que vem o problema e como esse
problema pode ser solucionado de forma democrática.

A associação entre o DP e a Semiótica para o (re)design de interação é chamada por
Baranauskas (2013) de design semioparticipativo, tema da próxima subseção.

2.2.3 Design Semioparticipativo

A comunicação é um processo social bem definido e os artefatos para mediar essa co-
municação devem endossar o design, fazendo sentido para os seus locutores. Para isso,
Baranauskas (2013) cria um modelo para o processo de design de interação a partir de
duas abordagens: as abordagens semióticas e as abordagens participativas; relação que a
autora nomeia de “design semioparticipativo”. De acordo com Baranauskas (2013, p. 49)
a expressão “é um termo genérico para as práticas participativas que carregam mensa-
gens, ou seja, o estudo da comunicação entre os agentes tornada efetiva por meio de sua
participação no design”.

A primeira parte da expressão, a part́ıcula “semio” faz referência à Semiótica. Como
já abordado a Semiótica estuda os signos e suas ações. A part́ıcula “participativo” faz re-
ferências às abordagens participativas. As abordagens participativas têm como prinćıpio
a participação do usuário no processo de construção de um produto (e.g. Design Partici-
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pativo, Metadesign, Design Thinking).
Diante dessa perspectiva, tomando como base o D4A e utilizando métodos e técnicas

do DP, Baranauskas (2014) usa um modelo semioparticipativo no design de interação do
projeto e-Cidadania, tendo como um dos subprodutos o VnR – uma rede social inclusiva.
O modelo da autora utiliza o DP como abordagem participativa, sendo sustentada a
partir da Semiótica Organizacional e da IHC.

Desse modo, as oficinas descritas por Baranauskas (2013) seguem um modelo ŕıgido
de condução. Inicialmente os participantes do design (designers e usuários) se saúdam
e se apresentam uns para os outros. Logo após, os artefatos que serão constrúıdos de
forma participativa são produzidos na forma de pôsteres e são colocados em um local de
visibilidade para todos os participantes de modo acesśıvel.

Os participantes, grupos de até 35 pessoas, registram as suas considerações e contri-
buições por meio de notas autoadesivas nos pôsteres. A documentação das oficinas é feita
através das documentações geradas, v́ıdeos e fotos para a posterior análise. Um termo de
livre consentimento e esclarecido foi entregue aos participantes solicitando a autorização
do uso das imagens e conversas registradas de acordo com o comitê de ética do local
(BARANAUSKAS, 2013).

Para a prototipação do design de interface do usuário, foi utilizada a técnica parti-
cipativa braindraw. Para a aplicação da técnica, foram utilizadas folhas para desenho,
canetas coloridas e cronômetro durante a prototipação. Com essa técnica foram cons-
trúıdos elementos pretendentes a participar da interface de usuário com a fusão de ideias
de todos os participantes das oficinas semioparticipativas (BARANAUSKAS, 2013).

Com o modelo usado, Baranauskas (2013) considera que o design de interação sob uma
perspectiva social demanda uma articulação de significados de acordo com a realidade
social e cultural dos (potenciais) usuários do sistema, e com a colaboração o design
de interação é de posśıvel entendimento para os envolvidos no processo de design de
interação. A autora assume ainda que com o modelo utilizado é posśıvel a intervenção
de modo social devido a coautoria dos usuários no processo de design.





Caṕıtulo

3
“Pela pesquisa-ação é posśıvel estudar dinamicamente os problemas, decisões, ações, negociações, con-

flitos e tomadas de conciência que ocorre entre os agentes durante o processo de transformação da

situação.” (THIOLLENT, 2011, p. 25)

METODOLOGIA

Esta pesquisa buscou compreender de que modo o processo de design de interação de
uma tecnologia educacional pode considerar aspectos culturais de um ambiente escolar.
A IHC é em essência interdisciplinar, assim como esta pesquisa. É posśıvel notar a relação
interdisciplinar por meio da relação epistemológica de várias áreas do conhecimento, a
saber: Ciência da Computação, Educação, Cultura (Antropologia) e Semiótica.

Devido à natureza do objeto de pesquisa e os aspectos que o rodeiam, foi realizada uma
pesquisa-ação. De acordo com Thiollent (2011), a pesquisa-ação é um método qualitativo
aplicado em diversas áreas cient́ıficas e profissionais como a Educação, Comunicação,
Serviço Social, entre outras. O método divide-se em duas etapas assim como a junção
das duas palavras que a formam. Na visão de Thiollent, obrigatoriamente a primeira
etapa do método é referente à pesquisa e a segunda etapa à ação. A ação é o que o
diferencia da pesquisa-participante.

Segundo Thiollent (2011), a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social entrelaçada
com uma ação ou resolução de um problema onde os pesquisadores e as partes interessadas
estão envolvidos de modo participativo para atingir o objetivo da pesquisa. A pesquisa-
ação, além de produzir conhecimento, busca resolver um problema prático (MELLO et
al., 2012).

Optou-se pela utilização desse método devido à sua aproximação social que deve acon-
tecer com a comunidade escolar. Essa escolha também considerou a interdisciplinaridade
do tema, tendo o objeto de estudo de natureza qualitativa. Dessa forma, é posśıvel es-
tudar o fenômeno da IHC em profundidade, relacionando-o com a Educação e a Cultura
através da investigação de significações e sentidos atribúıdos a ele pelos estudantes e
professores, isto é, Semiótica.

De acordo com Banks (2010), é necessário que exista participação do pesquisador
no contexto escolar para conhecer os perfis dos formadores da escola, as suas identida-
des culturais e as propostas pedagógicas. É indispensável conhecer os utilizadores do

21
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software e seu contexto de utilização para efetuar o (re)design da interação, haja vista
que os diferentes contextos dos usuários podem provocar efeitos de interação indesejados
(PEREIRA; GASPARINI; SALGADO, 2014).

Segundo Mello et al. (2012), a pesquisa-ação possui cinco etapas bem definidas e
estruturadas: planejar pesquisa-ação, coletar dados, analisar dados e planejar ação, im-
plementar ação, avaliar resultados. De acordo com Mello et al. (2012), apesar de a
pesquisa-ação ter essa estrutura, é posśıvel ter vários ciclos de pesquisa-ação, conforme
indica Figura 3.1. Porém, cada etapa da pesquisa-ação possui um objetivo espećıfico.

Figura 3.1 Estruturação da Pesquisa-Ação (MELLO et al., 2012, adaptado.).

3.1 PLANEJAMENTO DA PESQUISA-AÇÃO

A etapa destinada para planejar a pesquisa-ação é dividida em quatro fases. A primeira
fase tem por objetivo a identificação de problemas e/ou lacunas que precisam ser soluci-
onadas – essa fase já foi apresentada no Caṕıtulo 1, que é destinado a apresentação da
problemática, dos problemas e os objetivos.

Após a identificação, inicia-se a segunda fase, chamada de exploração, onde são reali-
zados estudos sobre como é posśıvel obter a solução para o problema e/ou lacuna. Nessa
fase também é constitúıda uma fundamentação teórica para contextualizar e fundamentar
os problemas/lacunas identificados, podendo haver um redirecionamento ou reformulação
desse problema.

Na terceira fase dessa etapa são estabelecidos os participantes e o contexto. Por
fim, na quarta e última fase é a constituição de técnicas/métodos de coleta de dados.
Para Mello et al. (2012), a combinação e uso de diferentes técnicas/métodos favorecem a
validação da pesquisa. Conforme os autores, as técnicas/métodos mais utilizados para a
coleta de dados são observações, questionários e entrevistas. As subseções que se seguem
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apresentam o planejamento das duas últimas fases do planejamento da pesquisa-ação.

3.1.1 Planejamento da Exploração

Conforme abordado, a segunda fase da etapa de planejamento é destinada a explorar
estudos sobre a posśıvel solução para o problema/lacuna encontrado. Para atingir essa
finalidade, a exploração foi dividida em dois estágios: estudo da literatura e revisão
sistemática da literatura.

O estudo da literatura busca contextualizar os problemas/lacunas identificados e le-
vantar uma fundamentação teórica para solucionar esses problemas/lacunas. Portanto,
nesse estágio foram realizadas as seguintes tarefas:

• Estudos de trabalhos precursores sobre IHC;

• Estudos de trabalhos precursores sobre Semiótica e IHC;

• Estudos de trabalhos precursores sobre cultura, multiculturalismo e identidade cul-
tural;

• Estudos de trabalhos precursores sobre cultura, multiculturalismo no cotidiano es-
colar;

• Estudos de trabalhos precursores sobre a utilização de softwares para o apoio dos
processos de ensino e de aprendizagem;

• Estudos de trabalhos precursores sobre a influência da cultura na interação humano-
computador;

Esses resultados formaram a fundamentação teórica e deram embasamento a toda
a pesquisa. A teoria de base semiótica da IHC que fundamentou a pesquisa-ação foi a
Engenharia Semiótica. A escolha foi realizada devido à relação de estudos anteriores com
a cultura e o multiculturalismo e ao conceito de interação que é dado pela teoria, onde
a interação é um processo de comunicação entre o designer de interação e o usuário por
meio da interface (De Souza, 2005).

A partir dos conceitos da Engenharia Semiótica é posśıvel compreender que a asso-
ciação do DP pode contribuir de modo que os próprios usuários produzam a interface
juntamente com os designers. Então, tendo como base a Engenharia Semiótica, o Design
Centrado na Comunicação foi a prática guiadora do (re)design de interação.

3.1.1.1 Revisão Sistemática da Literatura. A revisão sistemática da literatura
para essa pesquisa tem como objetivo explorar as pesquisas relacionadas com o tema
desse estudo e investigar as abordagens participativas utilizadas pelos pesquisadores.

A primeira etapa constitui-se em uma pesquisa exploratória para buscar pesquisas re-
lacionadas com o tema desse estudo, isto é, explorar pesquisa sobre o design e a avaliação
da interação de Ambientes Virtuais de Aprendizagem1. Com esse estudo será posśıvel ter

1Considerou-se os softwares educacionais do tipo Ambientes Virtuais de Aprendizagem devido o soft-
ware educacional (TecCiencia) que participou do processo de redesign de interação.
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uma visão geral do fenômeno estudado (SEVERINO, 2007). A segunda etapa é carac-
terizada como um estudo teórico-conceitual, uma vez que explora estudos que envolvem
usuários no design e avaliação de as abordagens participativas utilizadas no (re)design de
Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) (ALVES; AGUIAR, 2014). Os detalhes so-
bre o planejamento, a condução e o comparativo da revisão sistemática são apresentados
no Caṕıtulo 4.

Tabela 3.1 Justificativa para a utilização do motor de busca
Motor Justificativa
Scielo O Scielo, um indexador extremamente qualificado, disponibiliza

acesso gratuito aos seus periódicos por meio da internet.
Web of Science O Web of Science é um motor de busca com mais de 9.000

periódicos indexados, seu acesso é posśıvel através do convênio da
UFBA com a CAPES.

IEEE O Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos (IEEE) é uma
das maiores associações de engenheiros. Ele possui periódicos e
publica vários anais de eventos da comunidade cient́ıfica ligada à
engenharia em todos os seus eixos. Seu acesso é viável mediante a
parceria da UFBA com a CAPES.

ACM A Association for Computing Machinery (ACM) congrega diver-
sas comunidades acadêmicas sobre computação, dentre elas a SIG-
CHI, a sociedade internacional interessada na Interação Humano-
Computador. A ACM reuni os artigos dos mais importantes even-
tos de Interação Humano-Computador do mundo e demais áreas de
estudo. Seu acesso é viável mediante a parceria da UFBA com a
CAPES.

BDTD A Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) é
uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência
e Tecnologia (IBICT) de um catálogo nacional de dissertações e
teses. Por consequente, consideramos que através desse motor de
busca podemos coletar a maior quantidade de produções cient́ıficas
brasileiras posśıveis. O acesso às produções é gratuito.

As seguintes questões nortearam a revisão sistemática:

• O design e a avaliação da interação de softwares educacionais têm envolvido usuários?

• Quais abordagens participativas estão sendo utilizadas na concepção de design da
interação de softwares educacionais?

Para basear e sistematizar a revisão, foi utilizado o relatório técnico Procedures for
Performing Systematic Reviews de Barbara Kitchenham (2004). No relatório a autora
divide a revisão sistemática nas seguintes etapas: planejamento, condução e comparativo.
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Tabela 3.2 Planejamento da Revisão Sistemática – Artigos
Questões de pesquisa

O design e a avaliação da interação de softwares educacionais têm envolvido os
usuários?
Quais abordagens participativas estão sendo utilizadas na concepção de designs
da interação de softwares educacionais?

Critérios de Inclusão para artigos
Trabalhos escritos em Português ou Inglês
Trabalhos que sejam posśıveis de aquisição via internet, gratuitamente ou
através de convenio
Trabalhos publicados entre os anos 2000 e 2014

Critérios de exclusão para artigos
Trabalhos que não sejam referentes a ambientes virtuais de aprendizagem
Estudos duplicados (ser considerada a versão mais completa dos artigos exis-
tentes)
Short paper (artigos com menos de 3 páginas)
White paper (Relatórios técnicos e livros)
Estudos secundários (revisão de literatura, mapeamentos, entre outros)
Trabalhos que não abordem sobre o design ou a avaliação da interação

Motores de busca de artigos Palavras-Chaves (Strings de busca)

Scielo
(social and educational network) and ((human-Computer
interaction) or (Human Computer Interaction))

Web of Science
(social and educational network) and ((human-Computer
interaction) or (Human Computer Interaction))

IEEE
(social and educational network) and ((human-Computer
interaction) or (Human Computer Interaction))

ACM
((Design of Interaction) and (Educational Social Network)
and (participative design) and (interactive learning
environments))

Nessa subseção somente será tratado sobre o planejamento da revisão, haja vista que as
demais etapas da revisão se constituem como resultados.

Durante o planejamento, foi definido um conjunto de questões de pesquisas que nor-
tearam a revisão, tendo em vista que a revisão sistemática busca responder perguntas
de origem exploratória. A partir disso, devem ser estabelecidos os critérios de inclusão e
exclusão de artigos, e os filtros para que sejam identificadas as produções mais relevantes
para a pesquisa. Logo após é fichado os motores de buscas de produções acadêmicas,
apresentados na Tabela 3.1.1.1, e as palavras-chaves (strings) a serem utilizadas (KIT-
CHENHAM, 2004).

As produções deverão tratar sobre o (re)design da interação sob uma perspectiva
participativa publicadas entre os anos de 2000 e 2014. Justificando os anos que foram
delimitados nesta pesquisa, assumimos a declaração de Costa e Pimentel (2011), onde,
segundo os autores, somente a partir da primeira década do século XXI houve a popula-
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rização das mı́dias sociais; além disso, essa pesquisa iniciou-se em 2015, podendo abarcar
somente as produções dispońıveis até o presente momento da coleta das produções. Por
estes motivos, o peŕıodo entre os anos 2000 e 2014 foram escolhidos para as buscas nos
repositórios de produção acadêmica selecionados.

A revisão sistemática foi dividida em dois grupos, respectivamente: (i) artigos, (ii)
dissertações e teses. A Tabela 3.2 apresenta as considerações fixadas no planejamento
da pesquisa para os artigos. As strings de pesquisas apresentadas na Tabela 3.2 foram
utilizadas na ĺıngua inglesa por considerar que os artigos das mais variadas nacionalidades
possuem os resumos e as palavras-chave nessa ĺıngua. Já a Tabela 3.3 apresenta as
considerações consolidadas para as dissertações e teses.

Tabela 3.3 Planejamento da Revisão Sistemática – Dissertações e Teses
Questões de pesquisa

O design e a avaliação da interação de softwares educacionais têm envolvido os
usuários?
Quais abordagens participativas estão sendo utilizadas na concepção de designs
da interação de softwares educacionais?

Critérios de Inclusão para dissertações e teses
Trabalhos defendidos em programas de pós-graduação brasileiros
Trabalhos somente escritos em Português
Trabalhos que sejam posśıveis de aquisição via internet, gratuitamente ou
através de convênio
Trabalhos publicados entre os anos 2000 e 2014

Critérios de Exclusão para dissertações e teses
Estudos duplicados (ser considerada a versão mais completa dos artigos exis-
tentes)
Trabalhos que não sejam referentes à aprendizagem em ambientes virtuais
Trabalhos que não abordem sobre o design ou a avaliação da interação

Motor de busca Palavras-Chaves (Strings de busca)

BDTD

((interação humano computador) and (design da interação)
and (rede social educacional) and (design participativo) and
(ambiente interativo de aprendizagem) and (aprendizagem
colaborativa) and (tecnologia educacional) and educação)

3.1.2 Planejamento dos Participantes e do Contexto

Dado o objetivo da pesquisa, que busca compreender como o processo de design de
interação de uma tecnologia educacional digital pode considerar aspectos culturais de um
ambiente escolar, torna-se necessário conhecer o software educacional, o contexto onde
será efetuada a pesquisa e os participantes. Portanto, as próximas subseções tratarão
sobre cada um desses pontos e a justificativa da sua escolha.
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3.1.2.1 O Onda Digital e Software Educacional TecCiencia. O Programa Onda
Digital (POD) é um programa de extensão permanente do Departamento de Ciência da
Computação da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O Programa nasceu em 2004, sob
a coordenação da Profa. Dra. Débora Abdalla e atua até os dias de hoje. O POD surgiu
com o objetivo de “praticar a inclusão sócio-digital como um meio para a inclusão social,
visando uma melhoria sustentável da qualidade de vida de pessoas exclúıdas socialmente”
(ABDALLA; GAMA; PINHEIRO, 2005, p. 2676). Porém, com o passar dos anos, o POD
foi se moldando e construindo novos objetivos tendo como missão, em 2015, “contribuir
com a inclusão sociodigital na Bahia, envolvendo a Universidade em ações educativas e
de difusão da filosofia do Software Livre”2.

Então, desde 2004 o POD desenvolve ações educacionais para a difusão do software
livre no estado da Bahia. Com o fortalecimento do Programa, em dezembro de 2014 foi
criado o Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade – Onda
Digital3. A criação desse grupo teve como objetivo fortalecer as atividades de extensão,
alinhando-as com a pesquisa.

O Grupo de Pesquisa e Extensão possui vários projetos, dentre eles o EducanDow.
O projeto EducanDow teve ińıcio em julho de 2007 por meio da parceria entre a UFBA
e a empresa Dow Brasil S.A. O objetivo do projeto era promover uma educação básica
de qualidade e “plugada” por intermédio da utilização de tecnologias digitais. Como
resultado desse projeto foi desenvolvido a rede socioeducacional TecCiencia (ABDALLA;
SCHWARZELMÜLLER; LIMA, 2012).

A concepção do TecCiencia considerou que o conhecimento constrúıdo pelos estu-
dantes não é entregue pelo professor, mas constrúıdo coletivamente com os demais es-
tudantes e professores. Todos trabalham colaborativamente, contribuindo com questi-
onamentos e respostas, tornando o estudante um pesquisador e retirando o papel do
professor como o único detentor do saber. Sendo o TecCiencia um sistema colabora-
tivo que contribui para interação entre estudante-estudante, professor-estudante e profes-
sor (ABDALLA; SCHWARZELMÜLLER; LIMA, 2012; LIMA; SCHWARZELMULLER;
ABDALLA, 2012).

Desde 2009, o TecCiencia vem sendo utilizado nas escolas baianas. O software possui
mais de 1200 usuários e 200 comunidades. De acordo com Lima, Schwarzelmuller e Ab-
dalla (2012), o ambiente já atingiu mais de 20.000 visitas. O TecCiencia foi desenvolvido
sob a plataforma Noosfero4, um software baseado em tecnologia livre para a construção
de rede sociais. Segundo Abdalla, Schwarzelmüller e Lima (2012, p. 1), o TecCiencia
é uma “grande inovação tecnológica” para fins educacionais visto que é um AVA onde
alunos e professores podem criar blogs e comunidades, promovendo a construção coletiva
de conhecimento. O AVA foi utilizado em algumas escolas baianas de ensino fundamental
e, conforme os autores supra, obteve bons resultados.

Conforme foi abordado no Caṕıtulo 1, Seção 1.1, o trabalho realizado para motivar
essa pesquisa foi apresentado por Rosa, Schwarzelmüller e Matos (2015) onde é abor-
dada a avaliação da usabilidade técnica do TecCiencia utilizando o método de Avaliação

2http://wiki.dcc.ufba.br/OndaDigital/ApresentacaoOndaDigital – Acesso em: 28/04/2016.
3http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3303760082219169
4http://noosfero.org/
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Heuŕıstica com as heuŕısticas propostas por Jakob Nielsen. Por meio da aplicação do
método, foram detectadas 17 violações de heuŕısticas. Com essa avaliação concluiu-se
que é indispensável o redesign da interação do TecCiencia, uma vez que a qualidade da
interação também influencia os processos de ensino e de aprendizagem.

Gasparini (2013) aborda que o contexto cultural também pode causar impactos nos
processos de ensino e de aprendizagem, pois sistemas apropriados para algumas culturas
podem ser inapropriados para outras, uma vez que um determinado contexto cultural faz
com que os sujeitos-usuários utilizem signos próprios, desconsiderando aqueles que por
ventura sejam desconhecidos. Isso faz com que esses sujeitos-usuários escolham porções
ou funcionalidades do software para uso, em detrimento de outros.

Pereira, Gasparini e Salgado (2014) apontam que apesar de os pesquisadores de IHC
reconhecerem a importância dos aspectos culturais na construção de softwares, ainda há
poucos estudos que contemplam esses aspectos. Devido a essa necessidade da adequação
do design da interação do TecCiencia, considerou-se importante reconhecer os aspectos
culturais no redesign de interação do sistema.

3.1.2.2 A Escola Municipal Cidade de Jequié. A Escola Municipal Cidade de
Jequié (EMCJ) é uma escola pública gerida pelo munićıpio de Salvador e parceira POD,
conforme o Anexo A.

Situada na Avenida Cardeal da Silva, Bairro Federação, a EMCJ atende alunos do
ensino fundamental (diurno) e a Educação de Jovens e Adultos (noturno) dos bairros
circunvizinhos, tais como Engenho Velho da Federação e Ondina. A escola possui um
laboratório de informática com dez computadores, um projetor interativo e internet,
porém sem uso, pois esperam por uma reforma no laboratório para a utilização.

Para a utilização de tecnologias digitais, os professores e estudantes utilizam, por meio
de parceria, os laboratórios de informática de uma universidade privada que é vizinha à
escola. Alguns horários dos laborátorios são cedidos pela universidade para utilização da
escola.

Devido a essa parceria, no horário liberado pela universidade privada, é implementado
o Programa Mais Educação. O Mais Educação visa um modelo de escola integral onde
o aluno fica diuturnamente na escola, sendo um horário para as aulas tradicionais e o
horário oposto aulas de reforço e oficinas. Todavia, o programa não abrange todos os
estudantes.

Para o segundo semestre de 2015, somente foi disponibilizado pela universidade pri-
vada parceira três horários em um laboratório para a utilização da escola. Desse modo,
foram alocadas três turmas para a utilização do espaço. Portanto, as aulas de informática
possuem três turmas do Mais Educação. Cada turma possui 15 estudantes, sendo duas
delas do 6º ano e uma do 7º ano do ensino fundamental, um total de 45 estudantes,
corpus inicial de participantes da pesquisa.

Durante as aulas de informática as turmas desenvolvem pesquisas e utilizam o Tec-
Ciencia para compartilhar as novas descobertas de um projeto promovido pela escola
chamado de África de Todo (o) Mundo. De acordo com o projeto da escola, cada turma
do horário tradicional possui um páıs africano e dois professores orientadores para desen-
volver o projeto, a Tabela 3.4 apresenta os horários, as turmas do ensino tradicional e os
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seus respectivos páıses.

Tabela 3.4 Alocação dos horários, turmas e páıses.
Horário Turma Tradicional Páıs

6º A Nigéria
Qua 08:30 - 10:00

6º B África do Sul
6º C Benin

Qua 10:30 – 12:00
6º D Angola
7º C Costa do Marfim

Qui 08:30 - 10:00
7º D Moçambique

No projeto, os alunos são convidados a pesquisar sobre o seu respectivo páıs e com-
partilhar no TecCiencia para a construção de conhecimento colaborativamente. Ao fim
do projeto os alunos irão apresentar um seminário sobre o seu respectivo páıs. Partindo
do contexto da utilização do software educacional TecCiencia no projeto África de Todo
(O) Mundo, sendo ele utilizado em seu ambiente escolar, a pesquisa-ação foi realizada.

Conforme Banks (2010), para conhecer os aspectos culturais dos formadores da escola,
é preciso estar com os mesmos, por isso, para o redesign de interação do TecCiencia,
essa valorização ocorreu de modo participativo, estando os designers/pesquisadores em
conjunto com os usuários (professores e estudantes), dando voz aos usuários do sistema
e as suas articulações semióticas no contexto de uso do software, a escola.

3.1.3 Planejamento da Coleta de Dados

As técnicas e métodos selecionados para a realização da coleta de dados têm por ob-
jetivo conhecer os participantes da pesquisa e como eles utilizam o TecCiencia em seu
contexto natural. Para atingir esses objetivos, foram utilizados os seguintes questionários
e técnicas, em sua respectiva ordem de aplicação: (i) Questionário sobre Fluência Digital
(QFD), (ii) Contextual Inquiry, (iii) BrainStorm e (iv) Questionário sobre Hábitos Cul-
turais (QHC). A Figura 3.2 apresenta as ferramentas metodológicas utilizadas na fase de
coleta de dados.

Figura 3.2 Questionários e técnicas utilizadas na fase de coleta de dados.

Tendo em vista o processo de design de interação centrado na comunicação é posśıvel
compreender que as técnicas Contextual Inquiry e BrainStorm formam a fase de Análise
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do DCC no contexto de uso natural do TecCiencia. Porém, é importante ressaltar que
os participantes da pesquisa são crianças do sexto e sétimo ano do ensino fundamental e
professores da Escola Municipal Cidade de Jequié. À vista disso, as técnicas e métodos
escolhidos valorizaram o perfil dos participantes, isto é, crianças e professores.

3.1.3.1 Questionário sobre Fluência Digital O QFD buscou reconhecer a capa-
cidade com que os participantes conseguem interagir com sistemas computacionais inte-
rativos. Não era objetivo do QFD avaliar ou classificar os participantes. Foi necessário
realizar essa investigação para identificar os conhecimentos prévios sobre o uso de tecno-
logias dos participantes, pois eles podem ter mais dificuldades em interagir com sistemas
computacionais interativos.

O QFD aplicado nessa pesquisa foi criado por Matos (2013), porém questões voltadas
especificamente para o público adulto foram retiradas (haja vista que existem participan-
tes da pesquisa que são crianças). Sendo assim, o QFD foi composto por duas partes (cf.
Anexo B):

• Parte I – Identificação: questões relacionadas à série e faixa etária.

• Parte II – Fluência digital: questões relacionadas à aptidão e conhecimento de
técnicas e ferramentais computacionais, bem como uso anterior de recursos de fer-
ramentas educacionais online (e-learning), incluindo o uso de fóruns.

Por conseguinte, o questionário foi aplicado online para as três turmas do Programa
Mais Educação, sendo que, dos 45 convidados, 41 responderam o questionário.

3.1.3.2 Contextual Inquiry A primeira técnica espećıfica do (re)design de interação
utilizada foi o Contextual Inquiry, sendo ele incorporado à primeira fase do DCC. Tendo
em vista que a primeira fase visa analisar a tecnologia já utilizada pelos usuários.

O Contextual Inquiry é uma técnica do DP onde os usuários são observados enquanto
mantém contato com a tecnologia que já possuem em seu contexto natural, portanto
a utilização do TecCiencia nos laboratórios da universidade privada parceira (MUL-
LER; HASLWANTER; DAYTON, 1997). Devido à técnica contar com a participação
de crianças, não é recomendado que se use câmeras, pois, conforme Druin (1999), as
crianças quando estão diante de câmeras podem ficar com vergonha e congelarem.

Para a aplicação da técnica, foi necessário a participação de três pesquisadores, sendo
dois para tomar nota dos acontecimentos e um para facilitar a observação e interagir com
as crianças. O facilitador não realizou anotações, pois as crianças podiam se sentir des-
confortáveis. O facilitador tornou-se um observador participante, falando naturalmente
para as crianças, sendo ele parte da experiência conforme é sugerido por Druin (1999).

Após a experiência no ambiente da criança, os pesquisadores reuniram-se e analisaram
os dados capturados de modo interpretativo tendo como base os conceitos da Engenharia
Semiótica. Ao capturar essas experiências, deve-se analisar o que as crianças querem
fazer, ao contrário do que os adultos esperam delas (DRUIN, 1999).

Diante dessas considerações sobre o Contextual Inquiry, foram convidados seis pes-
quisadores do Grupo de Pesquisa e Extensão em Informática, Educação e Sociedade –
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Onda Digital para atuarem juntamente com o pesquisador principal da pesquisa. Os
pesquisadores auxiliares foram divididos em três duplas com um pesquisador principal e
cada dupla atuou em um horário do Programa Mais Educação. O método foi aplicado
durante duas semanas. Participaram da aplicação da técnica 45 estudantes, com faixa
etária entre 8 e 16 anos, correspondentes à Tabela 3.4.

O Contextual Inquiry é uma técnica já utilizada em pesquisas brasileiras com a par-
ticipação de crianças, como por exemplo a dissertação apresentada por Soares (2006).
Em sua pesquisa, Soares (2006) afirma a utilização da técnica forneceu subśıdios para o
entendimento inicial de como eram os processos sem tecnologia digitais para o trabalho
em grupo no contexto escolar com crianças.

Porém, o Contextual Inquiry gera resultados a partir da visão dos pesquisadores, os
participantes da pesquisa não têm voz ativa nesse método. Diante dessa necessidade, foi
proposta a utilização do BrainStorm.

3.1.3.3 BrainStorm A segunda técnica espećıfica do (re)design de interação é o
BrainStorm. O BrainStorm é uma técnica considerada participativa que possibilita mo-
mentos em que os usuários envolvem-se em uma “tempestade de ideias” com o objetivo
de explicitar cŕıticas e possibilidades para sanar os problemas encontrados com base nos
seus conhecimentos prévios e em sua cultura. Nesse momento, os usuários evidenciam o
que consideram importante para a melhoria do design de interação (FASTE et al., 2013).

A técnica também foi utilizada por Soares (2006) em sua pesquisa com crianças.
Segundo a pesquisadora, os resultados da técnica são cŕıticas, reclamações e ideias para
melhoria da tecnologia já utilizada. Com base nesses resultados é posśıvel que os designers
de interação possam efetuar mudanças e melhorias na tecnologia já utilizada.

Foram convidados para a aplicação do BrainStorm nove participantes, sendo eles: uma
pesquisadora externa a EMCJ, dois professores e seis estudantes, porém, dos estudantes
convidados, somente quatro compareceram. A diminuição da quantidade de participantes
deu-se devido ao grande número de dados que poderiam ser gerados, caso os 45 estudantes
participantes do QFD fossem convidados. Além disso, o número foi restringido também
por considerar o limite para aplicação da técnica conseguinte BrainDraw.

Para a aplicação da técnica foram distribúıdas notas autoadesivas para os participan-
tes, onde eles escreviam as suas ideias. Após dez minutos de técnica, suas ideias foram
pregadas no quadro e cada uma delas foi discutida.

3.1.3.4 Questionário sobre Hábitos Culturais Por fim, para finalizar a fase de
coleta de dados foi realizado um questionário para conhecer os hábitos culturais dos parti-
cipantes da pesquisa. Devido a escola ser um ambiente onde existe a diversidade cultural,
e essa diversidade é um dos aspectos que deve ser considerado no design de interação,
foi necessário fazer o levantamento dessa diversidade cultural com os participantes da
pesquisa para entender as influências do multiculturalismo escolar durante a interação
humano-computador.

O questionário utilizado foi utilizado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, porém, assim
como foi efetuado no QHD, as questões voltadas especificamente para o público adulto
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foram retiradas (haja vista que existem participantes da pesquisa que são crianças). Sendo
assim o QHD foi composto por quatro partes (cf. Anexo C):

• Parte I – Interesses: questões relacionadas ao interesse por atividades culturais, tais
como circo, cinema, biblioteca, blocos de carnaval.

• Parte II – Gosto: questões relacionadas à preferencia de gênero de filmes, séries,
músicas e suas aquisições.

• Parte III – Hábitos ao ar livre: questões relacionadas à gráfite na cidade, prática
de esportes.

• Parte IV – Religião.

Foram convidados os mesmos nove participantes do BrainStorm, isto é, seis estudan-
tes, dois professores e uma pesquisadora da UFBA vinculada ao TecCiencia. O ques-
tionário foi realizado de modo offline (i. e., em papel impresso) e aplicado com cada um
dos participantes.

3.2 PLANEJAMENTO DA AÇÃO

A ação da pesquisa-ação iniciou após a análise interpretativa dos dados com base na
Engenharia Semiótica. Com os resultados da etapa anterior (a coleta e análise dos dados)
foi proposta a ação. Haja vista que nesse momento foi realizada ação de redesign de
interação do TecCiencia, a aplicação da técnica está relacionada a fase de Engenharia de
Interface do DCC.

3.2.1 BrainDraw

O BrainDraw é uma técnica participativa de desenho livre, onde os participantes pro-
duzem desenhos de modo colaborativo. Para a aplicação da técnica é necessário lápis e
papéis. Os participantes do BrainDraw devem estar em ćırculo e cada um com um papel.
Os participantes devem desenhar uma solução para um problema proposto. A partir de
um tempo determinado (e.g., 2 minuto) os papéis de todos os participantes devem girar
em sentido horário, conforme a Figura 7.6. A técnica é finalizada após a solução ser
criada (MULLER; HASLWANTER; DAYTON, 1997).

De acordo com Muller, Haslwanter e Dayton (1997), a quantidade de pessoas deve ser
entre dois e oito, porém, caso seja necessário, é posśıvel acrescentar mais participantes.
Para Muller e Druin (2003), após o término da aplicação da técnica, todos os desenhos
possuirão caracteŕısticas da cultura dos participantes na interface, tendo em conta que a
interface será o produto da fusão das ideias dos participantes do BrainDraw (MULLER;
HASLWANTER; DAYTON, 1997).

Com essa técnica é posśıvel que os usuários desenvolvam as mensagens de comunicação
(i. e., interação) e desenhos a partir dos problemas, ideias e sugestões do Contextual
Inquiry e do BrainStorm. Desse modo, os usuários, além de gerar a comunicação eles,
codificá-las conforme os seus sistemas de significação para a criação da interface.
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Figura 3.3 BrainDraw

O número de desenhos produzidos é igual à quantidade de participantes. Após o
término do desenvolvimento dos desenhos, os participantes devem eleger o melhor desenho
para que ele seja transformado pelos designers de interação em protótipos de média
fidelidade (MULLER; HASLWANTER; DAYTON, 1997).

A aplicação do BrainDraw foi dividida em duas seções, devido ao tempo disponibi-
lizado pela escola para estarmos com os professores e os estudantes. Foram convidados
a participar do BrainDraw os mesmos participantes do BrainStorm e do QFD, porém
no primeiro dia de aplicação dois estudantes faltaram, o que resultou na participação de
sete pessoas. Já no segundo dia de aplicação, um professor, a pesquisadora e mais três
estudantes faltaram, resultando na participação de quatro pessoas.

O redesign de interação do TecCiencia foi realizado especificamente nas quatro páginas
principais, a página inicial, cadastro, blog e comunidade (cf. Anexo D). No primeiro dia,
a técnica foi aplicada para a página inicial e para a página de cadastro. No segundo dia,
a aplicação da técnica foi para a página do blog e da comunidade.

A partir dos desenhos, foram gerados protótipos de baixa fidelidade (que só possibi-
litam a visualização sem qualquer interação), e a partir desses protótipos, democratica-
mente5, foram escolhidos pelos participantes os melhores protótipos, sendo esses os que
foram transformados em protótipos de média fidelidade6 para a avaliação da interação
na fase seguinte.

Melo (2003) também usou a técnica no desenvolvimento do Portal Caleidoscópio Ju-
nior. Participaram da pesquisa 10 crianças, com a faixa etária entre seis e dez anos. Para
a autora, a utilização do BrainDraw proporcionou observar as ideias dos participantes
para o design de interface.

5A democracia é um dos pilares do DP segundo Muller e Druin (2003).
6Foram desenvolvidos protótipos de média fidelidade devido ao tempo para a execução da metodologia.

Além disso, os protótipos de média fidelidade não causaram problemas na execução do método, haja vista
que o objetivo da engenharia de interface é fazer com que os signos que fazem parte dos sistemas de
significação dos usuários fossem dispostos na nova interface.
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3.3 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO

Para a avaliação da ação, isto é, a avaliação do redesign de interação e da proposta meto-
dologica, foram utilizadas duas técnicas, o Think-Aloud e o Grupo Focal. O Think-Aloud
tem como objetivo avaliar a interação proposta para o TecCiencia. Por sua vez, o Grupo
Focal tem como objetivo avaliar o que os participantes da pesquisa-ação consideraram
a partir das técnicas utilizadas em todo o processo da pesquisa-ação. Desse modo, as
subseções abaixo versam sobre essas duas técnicas e a sua aplicação.

3.3.1 Think-Aloud

Os protótipos de média fidelidade criados a partir do BrainDraw foram avaliados pelos
usuários por meio do método Think-Aloud. Esse método requer que os testadores (os
usuários) verbalizem os seus pensamentos simultaneamente enquanto interagem com o
software. O Think-Aloud deve ser realizado antes de o usuário ter contato com a nova
versão do software, isso é para evitar processos cognitivos de aprendizagem do software
(MARKOPOULOS et al., 2008).

Markopoulos et al. (2008) indicam que é melhor utilizar o Think-Aloud do que en-
trevistar a criança após a sua utilização com o software. Para os autores, as crianças
abordam mais sobre o que estão considerando no software em momento real do que após
a sua interação. Essa preocupação com as crianças/estudantes no momento da avaliação
é devido a maior dificuldade da participação de crianças no Think-Aloud em relação aos
adultos, de acordo com Markopoulos et al. (2008).

O Think-Aloud foi aplicado em uma sala cedida pela EMCJ com um notebook e
um mouse. Para gravar a interação (a fala do usuário) foi utilizado o software gratuito
Apowersoft7. Esse software grava a tela do computador, o usuário por meio da webcam
e a fala do usuário através do microfone.

Os mesmos participantes do QHC, BrainStorm e BrainDraw, ou seja, dois professores
da EMCJ, uma pesquisadora da UFBA vinculada ao TecCiencia e seis estudantes foram
convidados a avaliar a nova interação do TecCiencia. Um por vez os participantes foram
solicitados a entrar na sala e foram orientados sobre como funciona o método. Após a
orientação foi apresentado o seguinte protocolo de interação:

• Interação I – Iniciar a partir da página inicial;

• Interação II – Criar o seu usuário no TecCiencia;

• Interação III – Visitar a comunidade chamada Nelson Mandela (comunidade exem-
plo);

• Interação IV – Voltar para a página inicial.

Os participantes foram deixados sozinhos, porém a qualquer momento poderiam soli-
citar ajuda, assim como é sugerido por Markopoulos et al. (2008). As gravações das falas

7Acesso em: http://www.apowersoft.com.br/gravador-de-tela-gratis
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de cada um dos participantes foram analisadas de modo interpretativo a luz dos conceitos
da Engenharia Semiótica. Apesar da página do Blog não ser apresentada explicitamente
no protocolo de interação, ela foi contemplada durante a Interação II e a Interação III,
haja vista que, ao participante criar o seu usuário ele é redirecionado para a página do
Blog.

3.3.2 Grupo Focal

O grupo focal é uma técnica semelhante a entrevista, porém, o pesquisador envolve vários
participantes para discutirem sobre o tema proposto. A principal vantagem do grupo
focal é fazer com que o grupo entrevistado seja espontâneo para responder e discutir as
questões (SIMONI; BARANAUSKAS, 2003).

Com essa finalidade, foram convidados para o grupo focal dois professores, um pes-
quisador e seis estudantes, os mesmos participantes do BrainStorm, do BrainDraw e do
Think-Aloud, porém, somente um professor e três estudantes participaram da aplicação
da técnica. Para viabilizar a coleta da discussão provocada foi utilizado um gravador de
voz.

Foram discutidas no grupo focal as técnicas para o redesign de interação do TecCiencia
e sobre o que elas possibilitavam. A questão que guiou o grupo focal foi a seguinte: o que
vocês acharam da dinâmica que nós utilizamos para o redesign do TecCiencia? 8

3.4 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA

Tendo em vista o modo participativo da pesquisa, Termos de Consentimento Livre e Es-
clarecido (TCLE9) foram solicitados a todos os participantes da pesquisa (professores e
estudantes). Neste TCLE há as explicações acerca da pesquisa, do modo de participação,
dos objetivos, o pesquisador, o professor-orientador, os contatos e os esclarecimentos. Os
participantes foram convidados a participarem de modo voluntário e o pesquisador afir-
mou o sigilo de identidade. Conforme a garantia do sigilo de identidade dos participantes
da pesquisa, foram adotados nomes fict́ıcios para manter o anonimato.

Além do TCLE, também foi solicitado o Termo de Autorização de Uso de Imagem e
Depoimentos (TAUID10). O TAUID foi solicitado somente aos professores e estudantes11.

Devido à presença do pesquisador durante todo o processo de pesquisa-ação do pro-
jeto, o pesquisador tentará se manter rigorosamente sob o seu papel, assim, o pesquisador
não deve interferir no comportamento do grupo, nas suas opiniões, se detendo nas questões
sobre a relação entre os usuários e o software educacional.

Por fim, durante a pesquisa-ação foram aplicados alguns questionários, técnicas e
métodos que são apresentados na Figura 3.4 e os seus respectivos objetivos.

8A palavra metodologia foi trocada por dinâmica devido os participantes serem crianças, e algumas
delas não terem conhecimento sobre como funciona uma pesquisa cient́ıfica.

9cf. Apêndices A e B
10cf. Apêndices C e D
11No caso dos estudantes, por se tratarem menores de idade a solicitação do TCLE e do TAUID foi

direcionada aos seus responsáveis.
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Figura 3.4 Técnicas e ferramentas utilizadas na pesquisa-ação
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DESIGN E AVALIAÇÃO DE INTERAÇÃO DE
SOFTWARES EDUCACIONAIS

Este caṕıtulo apresenta os resultados da Revisão Sistemática da literatura proposta no
Caṕıtulo 3. A revisão foi realizada com o objetivo de explorar as pesquisas sobre o
envolvimento dos usuários no design e na avaliação de softwares educacional. Para atingir
esses objetivos, foram examinados artigos, dissertações e teses a partir de consultas em
motores de busca cient́ıficos. A Seção 4.1 retrata a condução da revisão e os resultados
em números da produção cient́ıfica encontrada. Por sua vez, a Seção 4.2 evidencia a
relação entre as produções cient́ıficas encontradas, e por fim, a Seção 4.3 apresenta as
considerações sobre a revisão da literatura e responde às questões que nortearam a revisão
sistemática da literatura.

4.1 CONDUÇÃO

A condução da revisão foi realizada conforme o protocolo detalhado do planejamento,
a saber: utilizou-se as strings de buscas na respectiva execução da busca nos motores;
aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão pertinente, e em seguida, a leitura das
produções resultantes para qualificar quais delas atendem aos objetivos desta revisão
sistemática.

A condução foi dividida em duas etapas, a primeira com a leitura do t́ıtulo, resumo e
palavras-chave das produções cient́ıficas encontradas. Durante essa leitura foram aplica-
das os critérios de exclusão e inclusão. Os artigos que necessitaram de aprofundamento
na leitura avançaram para a segunda etapa, que consiste na leitura da introdução e da
conclusão.

A execução da string de busca em seu respectivo motor de busca localizou 282 re-
gistros, sendo que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão o número foi
reduzido para a quantidade de 78 registros. Na busca pelas respostas que norteiam essa

37
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pesquisa foi analisado o resumo, introdução e a conclusão de cada produção cient́ıfica
encontrada. Como resultado, a quantidade de registro reduziu para 14, resultando no
corpus considerado para a análise (cf. Tabela 4.1).

Tabela 4.1 Quantidade de produções cient́ıficas encontradas.
Quantidade de Registro

Data de Execução Motor
Busca Inicial Resultado Final

25/03/2015 Scielo 18 0
25/03/2015 Web of Science 12 1
28/03/2015 IEEE 118 4
09/04/2015 ACM 47 2
10/04/2015 BDTD 97 7

Total: 292 14

Durante a primeira etapa, a condução da revisão, 109 (cento e nove) artigos foram
exclúıdos após a leitura do t́ıtulo, resumo e palavras-chave ao fato de se encaixarem no
critério de exclusão “Trabalhos que não sejam referentes a aprendizagem em ambientes
virtuais”; 19 (dezenove) por não tratarem sobre design e avaliação de interação; 6 (sete)
por serem Short Papers ; e 2 (dois) por serem estudos secundários.

Tratando das dissertações e teses, 44 (quarenta e quatro) produções foram descartadas
da pesquisa por não abordarem sobre design ou avaliação da interação; 20 (vinte) por
não serem referentes a AVA; 11 por não serem de posśıvel acesso; e 1 (uma) dissertação
foi encontrada duas vezes, sendo considerada somente uma.

Já na segunda etapa, 57 (cinquenta e sete) produções cientif́ıcas foram descartadas
por não tratarem sobre design ou avaliação da interação; 8 (oito) foram desconsideradas
por não serem referentes a AVA; e 1 por não ser escrita em inglês, espanhol ou português.
Desse modo, restaram somente 14 (quize) produções cient́ıficas para serem analisadas.

4.2 COMPARATIVO

Considerando a quantidade de produções cient́ıficas encontradas na fase anterior relevan-
tes para responder as questões que norteiam essa revisão, tendo como ponto de partida
para a análise e reflexão de abordagens participativas utilizadas no contexto de (re)design
da interação de redes socioeducacionais, essa etapa é separada os artigos das dissertações
e teses para melhor leitura e compreensão das propostas das produções cient́ıficas.

4.2.1 Artigos

Na Tabela 4.2 é apresentada a lista de artigos encontrados. Os artigos são apresentados
em ordem decrescente quanto ao ano de publicação, do mais recente para o mais antigo.

Na Figura 4.1 é posśıvel verificar a curva de publicações realizadas a cada ano. É
fact́ıvel identificar que não existe um encadeamento de publicações, sendo elas distribúıdas
diante dos anos pesquisados, apesar da primeira pesquisa encontrada ter sido publicada
em 2004.
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Figura 4.1 Artigos selecionados por ano de publicação

Tabela 4.2 Artigos encontrados.
Ano T́ıtulo Autor(es) Base

2014

Investigating User Acceptance of a
ScreenshotBased Interaction System
in the Context of Advanced Computer
Software Learning

T.K. Huang IEEE

2014
Identifying and managing risks in the
development of online educational software

D. Koutanis
et al

IEEE

2011
Evaluation of the usability of educational
web media: a case study of grou.ps

Turgay Baş,
Hakan Tüzün

Web of Science

2008
Experiences from the use of a shared
multimedia space for e-learning in Brazil
primary schools

Felipe S.
Oliveira et al.

ACM

2008
An Analysis of Online Interaction Discourse
in Knowledge Forum

Yanyan Li,
Ronghuai
Huang

IEEE

2007
Evaluating interactivity and presence in an
online distance learning system

Dark, M.J.
et al.

IEEE

2004
The promise and perils of a participatory
approach to developing an open source
community learning network

Robert Luke
et al.

ACM

Com relação à distribuição geográfica dos artigos, dos cinco continentes existentes
na Terra, foram encontrados trabalhos localizados em três continentes, distribúıdos nos
mais variados páıses da Terra, sendo um artigo para cada um dos páıses, a saber: Brasil,
Canadá, China, Estados Unidos, Grécia, Inglaterra, Taiwan e Turquia (cf. Figura 4.2).

Os artigos apresentam uma temática diversificada sobre design e avaliação da interação
sendo que somente um artigo tem uma proposta sobre gestão de riscos no desenvolvimento
de softwares educacionais, sendo a IHC como um risco na concepção dos softwares edu-
cacionais. Foi detectado que todos os artigos envolvem os usuários do software, seja no
design ou na avaliação da interação, todavia, artigos sobre avaliação foram mais localiza-
dos, conforme o gráfico apresentado na Figura 4.3. Os artigos localizados sobre avaliação
da interação são de natureza qualitativa e todos os artigos sobre design da interação
utilizam o Design Participativo (DP).
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Figura 4.2 Distribuição geográfica dos ar-
tigos. Figura 4.3 Temática dos artigos.

4.2.2 Dissertações e Teses

As dissertações e teses são apresentados na Tabela 4.3 obedecendo respectivamente o
ano, t́ıtulo, autor, instituição, programa de pós-graduação (programa) e ńıvel. Eles são
exibidos em ordem decrescente quanto ao ano de publicação, do mais recente para o mais
antigo identificando o seu respectivo ńıvel1.

Na Figura 4.4 é posśıvel ver a linha do tempo de quantidade de defesas. A primeira
defesa sobre o tema pesquisado ocorreu em 2005. É posśıvel identificar que não existe
uma continuidade de quantidade de defesas, sendo 2010 e 2013 os anos com mais defesas.

Figura 4.4 Linha do tempo de defesas de Dissertações e Teses.

A distribuição geográfica é exibida no gráfico da Figura 4.5. Foram encontradas
dissertações e teses de 3 regiões brasileiras, sendo que não houve dissertações ou teses
defendidas em uma mesma Instituição de Ensino Superior. Os estados onde foram iden-
tificadas teses e dissertações são: Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São
Paulo e Sergipe.

Foram encontradas sete dissertações e teses relacionados ao tema da pesquisa. Essas
dissertações e teses foram defendidas em quatro áreas, a saber: Ciência da Computação,
Design, Educação e Educação Matemática. O gráfico na Figura 4.6 apresenta os dados
das áreas de defesas e as suas respectivas quantidades.

Visto as áreas de defesas, identificou-se que a temática dessa revisão não se resume
a uma única área, mas várias áreas que potencialmente podem contribuir com a IHC. A

1Mestrado = M; Doutorado = D.
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Tabela 4.3 Dissertações e Teses encontradas.
Ano T́ıtulo Autor Programa Nı́vel

2013

Aspectos Culturais no Modelo do
Usuário em Sistemas Adaptativos
Educacionais: Fundamentos,
Proposta e Experimentação

Isabela Gasparini
Ciência da
Computação

D

2013
Dialética da interação humano-
computador: tratamento didático
do diálogo midiatizado

Ecivaldo de Souza
Matos

Educação D

2012

Ambientes Virtuais de Aprendizagem
Análise das Arquiteturas Pedagógicas
do Curso de Bacharelado em
Administração Pública do
CESAD/UFS

Givaldo Almeida
dos Santos

Educação M

2010

Investigação sobre a aplicabilidade
dos métodos de avaliação de
comunicabilidade ao domı́nio
educacional

Erica Rodrigues
de Oliveira

Ciência da
Computação

M

2010
Proposta de Método para a Criação
e Validação de Tutoriais:
Aprendizagem de Software Gráfico

Walter Dutra da
Silveira Neto

Design D

2009

Cores e seus significados no senso
comum para apoiar a colaboração
na aprendizagem via web: uma
solução em forma de Padrões de
Design Motivacionais

Ana Luiza Dias
Ciência da
Computação

M

2005

Design iterativo de um
micromundo com professores de
Matemática do Ensino
Fundamental

Carlos Aparecido
Teles Drisostes

Educação
Matemática

M

IHC sendo uma área de pesquisa interdisciplinar pode ser pesquisada por qualquer área
que possua interesse na relação entre os humanos e os computadores. Além disso, como o
tema da pesquisa está associado com a Informática na Educação, é de suma importância
identificar que não é somente a Ciência da Computação que está preocupada com essa
relação num contexto educacional, porém a educação enquanto área de pesquisa também
está interessada nessa relação devida a introdução das Tecnologias Digitais de Informação
e Comunicação (TDIC) na escola.

4.2.3 Resultados

As produções cient́ıficas encontradas nessa revisão demostram que a relação entre o hu-
mano e o computador tem um papel importante na concepção de softwares educacionais.
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Figura 4.5 Distribuição geográfica das
Dissertações e Teses. Figura 4.6 Áreas de defesas.

Koutanis, Tsihrintzis e Virvou (2014) revelam que a produção de um software educacional
sem valorizar a usabilidade possui vários riscos de aceitação do público-alvo.

Os autores supra e Dark et al. (2007) tratam a usabilidade como um critério essencial
nos softwares educacionais, pois os professores e estudantes não devem se sentir descon-
fortáveis ao utilizar o software. Desse modo, para Baş e Tüzün (2011), o software que
possui um alto ńıvel de usabilidade permite ao usuário a utilização com facilidade e de
forma produtiva para atingir os seus objetivos e para estar satisfeito com o tal uso.

Nesse sentido, Baş e Tüzün (2011) realizam um teste de usuário para avaliar a in-
teração no GROU.PS, uma rede social para fins educacionais utilizada em cursos de
graduação da Universidade de Hacettepe, na Turquia. Segundo os autores, o teste não
foi bem sucedido devido à familiaridade dos usuários-testadores com o sistema. Porém,
os autores afirmam que os testes de usabilidade tradicionais realizados apenas com um
usuário podem limitar os problemas, uma vez que esse tipo de software é social torna-se
indispensável a interação interpessoal durante o teste.

Huang (2014), de modo diferente, propõe a utilização de capturas de tela (screenshot)
para auxiliar na ajuda a detecção e na remediação de erros do sistema. Baseados nas
capturas de erros ou problemas de interação os usuários podem compartilhar uma posśıvel
solução para o que foi detectado na captura. Para avaliar a nova proposta o autor utiliza
o Modelo de Aceitação de Tecnologia (TAM), que tem sido usado para medir a aceitação
do usuário das novas tecnologias da informação. Nessa avaliação houve a participação
dos usuários que resultou na seguinte conclusão: as capturas de telas são um método
eficaz de descrever e solucionar problemas computacionais do que somente o texto.

O artigo de Yanyan e Ronghuai (2008) apresentou a investigação da participação dos
alunos de pós-graduação em um fórum virtual e constatou que existem dois fatores que
são decisivos para a utilização do fórum, sendo a IHC um desses fatores. Para chegar a
essa conclusão os autores fizeram entrevistas com os usuários do Knowledge Forum.

Oliveira (2010) investigou a aplicabilidade dos métodos de avaliação da comunica-
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bilidade no contexto educacional. A pesquisadora avalia a perspectiva de interação do
estudante através do Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC), o Método de
Inspeção Semiótica (MIS) foi utilizado para avaliar sob ângulo de interação do designer,
no entanto, por nenhum dos dois métodos proporcionarem uma avaliação sob o prisma do
professor, a pesquisadora propõe o Método de Inspeção Semiótica Intermediado (MISI).
Como conclusões, Oliveira manifesta a importância da participação dos usuários dos
softwares educacionais nas avaliações de comunicabilidade.

Enquanto Oliveira (2010) trata sobre a comunicabilidade, Matos (2013) por sua vez
trata sobre a usabilidade, todavia o autor reconhece a importância da avaliação da comu-
nicabilidade e também reconhece a importância da participação dos usuários no design e
na avaliação da interação de softwares educacionais.

Como já citado, alguns pesquisadores consideram a usabilidade como uma qualidade
essencial do software educacional, porém Matos (2013) afirma que a usabilidade técnica
não é suficiente para suportar um processo educacional com a midiatização através de
tecnologias computacionais. O pesquisador investigou os aspectos da IHC e suas relações
dialéticas com propostas de ensino-aprendizagem favorecidas pelos softwares educacio-
nais. O autor ainda exprime que a usabilidade possui dois tipos quando trata-se de
softwares educacionais, sendo a usabilidade técnica e a usabilidade pedagógica. A usa-
bilidade técnica está relacionada ao design da interação e a usabilidade pedagógica ao
design instrucional.

Abordando sobre design da interação, os pesquisadores brasileiros Oliveira et al. (2008)
propõem a utilização do DP na concepção da interação para uma rede socioeducacional,
baseada nos prinćıpios de software livre, para crianças do ensino fundamental do ensino
público. A modelagem do ambiente envolveu designers de interação, estudantes e profes-
sores de uma escola em um ciclo de DP. A construção da interface ocorreu por meio da
produção de esboços e brainstorms. De acordo com os autores, os resultados preliminares
permitem-nos destacar que a valorização dos alunos e professores no design de interação
é essencial para a construção da IHC mais dinâmica e inovadora.

Luke et al. (2004) também utilizam técnicas do DP para a construção da interação.
Para os autores, o DP proporciona a simbiose entre todas as partes envolvidas no projeto
da interação. Contudo, é necessário visualizar os participantes da construção da interação
como um perito na função que desempenha, seja ele componente da equipe de designers
ou usuários do sistema, todas as partes devem ter voz no projeto e ela precisa ser ouvida.
Os autores ainda abordam que a prototipagem iterativa e maquetes são partes essenciais
do projeto para produzir o entendimento comum de que essas iterações são obras em
andamento destinadas a visualização dos leigos sobre o projeto de interação aguardando
feedback dos usuários da produção gerada.

Silveira Neto (2010) aborda a importância da IHC na concepção de softwares educacio-
nais e exprime a necessidade dos usuários em estarem nas atividades de design e avaliação
da interação. Devido a isso, o autor relata acerca do Design Centrado no Usuário (DCU).
O DCU é uma abordagem participativa que possui três prinćıpios básicos, a saber: o foco
deve estar sempre no usuário e na sua tarefa; a utilização do produto deve ser mensurada
empiricamente; o produto deve ser desenhado, modificado e testado repetidamente. Com
isso é posśıvel conceber um software com as caracteŕısticas do usuário.
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O Design Colaborativo é utilizado na pesquisa de Drisostes (2005). Essa abordagem
torna os usuários do software participantes e coautores do design de interação. Esse
projeto está relacionado também com os ciclos de projetar, avaliar e intervir. O pesqui-
sador também destaca a importância dos usuários nos processos de avaliação e design da
interação.

A proposta de Santos (2012) é a relação entre a IHC, e a Pedagogia Construtivista,
sendo a Engenharia de Usabilidade a abordagem base para o design e avaliação da in-
teração. Santos também destaca, assim como Matos (2013), a divisão da usabilidade
em usabilidade técnica e usabilidade pedagógica, todavia, Santos afirma que é posśıvel
conduzir o design da interação para proporcionar a harmonia entre os dois tipos de usa-
bilidade.

Dias (2009) pesquisou a influência das cores durante a interação. Para a pesquisadora
as cores estão relacionadas com os aspectos culturais dos usuários de softwares educaci-
onais. Devido a isso foi proposta a utilização do Design Motivacional baseado em cores
e seus significados culturais constrúıdos no senso comum do brasileiro.

Assim como a pesquisadora supracitada, Gasparini (2013) se atenta aos aspectos cul-
turais no design da interação de softwares educacionais. Gasparini trata da importância
dos aspectos culturais nas pesquisas da Informática na Educação e da IHC, pois a cul-
tura tem forte impacto na aprendizagem. A pesquisadora incorpora no AdaptWeb® as
questões culturais dos seus usuários em três páıses. A pesquisa foi realizada através de
experimentos com os usuários no contexto de uso do software educacional.

4.3 CONSIDERAÇÕES

Foi posśıvel responder às questões que nortearam essa revisão através do comparativo
das produções acadêmicas identificadas. As questões são as seguintes: (i) A avaliação
da interação de softwares educacionais tem envolvido os usuários? (ii) Quais abordagens
participativas estão sendo utilizadas na concepção de designs da interação de softwares
educacionais?

As produções cient́ıficas foram encontradas de modo igualitárias em seu cunho, a
saber: sete sobre avaliação e sete sobre design de interação. Todavia, os artigos abordaram
mais sobre avaliação e as dissertações e teses trataram mais sobre o design de interação.
Essas produções afirmam a necessidade dos usuários tanto no design quanto na avaliação
da interação.

As abordagens participativas utilizadas no design da interação foram as mais variadas,
porém, o DP houve reincidência na utilização pelos pesquisadores. O gráfico da Figura
4.7 sintetiza as abordagens participativas de design de interação e a quantidade de suas
utilizações nas produções encontradas.

Com a revisão de estudos foi posśıvel perceber a importância de articulação epistêmica
entre a Informática na Educação, a Interação Humano-Computador e os estudos sobre
Cultura e Cotidiano Escolar, no âmbito das Ciências da Educação. Dado que o objeto de
investigação é complexo e envolve intrinsecamente elementos interdisciplinares que estão
para além da técnica.
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Figura 4.7 Abordagens participativa de design de interação utilizadas nas produções ci-
ent́ıficas.





Caṕıtulo

5
“A visão de cultura e semiótica para Eco são tão relacionadas intimamente que para ele a semiótica é

de fato a lógica da cultura” (SALGADO; LEITÃO; De Souza, 2013, p. 30, tradução nossa)

CULTURA, MULTICULTURALISMO E IHC

A cultura é um campo de estudo da Antropologia, mas não somente dessa. De acordo
com Laraia (2014), o primeiro antropólogo a definir a cultura de modo etnográfico foi
Edward Tylor, do seguinte modo:

“[...] é todo complexo que inclui conhecimentos, crenças, artes, moral, leis,
costumes e outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como membro
de uma sociedade”1 (TYLOR, 1920, p. 1, tradução nossa).

Porém, de acordo com Laraia (2014), o termo vem evoluindo com o passar dos tempos.
O autor expressa que o ser humano é o único possuidor de cultura, isso é devido à sua ca-
pacidade de comunicar-se oralmente e de fabricar instrumentos para as suas necessidades,
deixando-o mais eficiente. Então, com a definição de Tylor e os atributos apresentados
por Laraira, podemos considerar que a cultura é todo o comportamento aprendido, ou
seja, aquilo que não depende de transmissão genética.

A cultura causa impacto em diferentes aspectos comportamentais do humano, pois
funciona como base do comportamento das pessoas, dos seus pensamentos e sentimentos.
A formação cultural das pessoas é influenciada pela sua famı́lia, religião, escola, televisão,
livros, amigos, trabalho, e muitas outras fontes (LARAIA, 2014).

A diversidade cultural que existe hoje é devido aos eventos históricos que a sociedade
enfrentou. Desse modo, de acordo com o autor, é posśıvel interpretar que a cultura é
algo evolucionista e que para conhecermos o traço cultural de uma sociedade deve-se
fazer investigações históricas. Com isso, o homem é o resultado do meio em que ele
foi socializado, é herdeiro de vários conhecimentos e experiências adquiridas pelos seus
antecessores decorrente da história da sua comunidade. O homem não só produz a cultura,
mas é um produto dela (LARAIA, 2014).

1“[...] is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other
capabilities and habits acquired by man as a member of society.”

47
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Segundo Laraia (2014), para visualizarmos as diferenças culturais basta tão somente
nos atentarmos às seguintes caracteŕısticas: modo de agir, vestir, comer e as diferenças
lingúısticas. Todavia, é posśıvel que diferentes comunidades culturais possam viver em
conjunto, a esse fenômeno é dado o nome de Multiculturalismo (HALL, 2000).

O Multiculturalismo é definido por Hall (2000) como uma caracteŕıstica social em
que as diferentes comunidades culturais vivem juntas, mas ao mesmo tempo mantenham
caracteŕısticas de sua cultura “original”. Assim, a caracteŕıstica comum de um ambiente
multicultural não é o agrupamento de várias culturas, mas a heterogeneidade cultural
do ambiente social. Na visão do multiculturalismo, a diversidade cultural em um mesmo
contexto social deve ser valorizada ao invés de extinta.

5.1 CULTURA, MULTICULTURALISMO E COTIDIANO ESCOLAR

Os aspectos culturais na educação têm sido estudados por pesquisadores da educação,
tais como Candau (2002) e, Santos e Canen (2008). As pesquisadoras apontam que não
é posśıvel desvincular a escola das questões sociais, assim como também não é posśıvel
conceber uma pedagogia “desculturalizada”, pois a educação sempre está associada ao
contexto cultural que a situa (CANDAU, 2013; SANTOS; CANEN, 2008). Segundo Alves
(2003), as propostas de Paulo Freire na década de 1980 já introduziam aspectos culturais
nas propostas metodológicas.

A escola é um ambiente onde existe a diversidade cultural, o que caracteriza a es-
cola per si como um ambiente multicultural (CANDAU, 2013; HALL, 2000). As carac-
teŕısticas multiculturais da escola implicam na educação e nas práticas pedagógicas de
ensino (BANKS, 2010). A temática das diferenças culturais na escola inevitavelmente
perpassa por problemas relacionados à desigualdade e à exclusão sociocultural (CAN-
DAU, 2002).

Sendo um território onde várias culturas estão inseridas em um mesmo ambiente,
é posśıvel identificar na escola os interesses e representantes de diversos grupos socio-
culturais, desde diferenças religiosas até diferenças étnico-raciais (FISCHMANN, 2005).
Devido a essas caracteŕısticas, a escola torna-se um ambiente multicultural (HALL, 2000).

A identidade cultural dos constituintes da escola (professores e estudantes) é um dos
argumentos que devem ser observados ao tratar sobre ambientes multiculturais. Cada
constituinte da escola possui uma identidade cultural que surge por meio do pertenci-
mento desse constituinte a culturas étnicas, religiosas e lingúısticas (HALL, 2015).

De acordo com Hall (2015), a identidade cultural é formada a partir da interação
entre os sujeitos e a sociedade de maneira que a identidade é a ligação entre o sujeito e a
estrutura social, sendo os valores, costumes e śımbolos (cultura) formados no local onde
esse sujeito habita ou habitava.

Desse modo, para conhecer os formadores da escola e a sua cultura, Alves (2003)
e Banks (2010) afirmam que a pesquisa deve estar imersa no contexto escolar. Para
Alves (2003), a identidade cultural dos formadores da escola ocorre por meio do acúmulo
de conhecimentos, sejam eles culturais ou não. As pesquisas que se destacam quando
trata-se de cotidiano escolar são as pesquisas participantes. Esse tipo de pesquisa está
relacionada a um viés de estudos etnográficos onde não é posśıvel a generalização dos
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resultados obtidos.
Segundo Alves (2003), de fato, ao observar o cotidiano escolar é posśıvel encontrar

aspectos da diversidade cultural que permeiam o ambiente escolar. Nessa proporção,
Candau (2002) aponta que as diferenças culturais existentes na escola não devem ser um
ato de negação ou de escolha por uma única cultura para se aproximar, mas sim trabalhar
dialeticamente com essas diferenças, de modo que não se deve padronizar e tão pouco
tratar com desigualdade.

Ao observar esse contexto, Candau (2002) conclui que a educação multicultural deve
ser entendida como um processo complexo e multidimensional. Sendo assim, “a cultura
não é, está sendo a cada momento” (CANDAU, 2002, p. 135) e a sala de aula é um espaço
privilégiado para a expressão cultural. Candau (2013) reconhece a necessidade da reestru-
turação da educação escolar considerando aspectos culturais na sua concepção, pois des-
considerar esses aspectos na sociedade brasileira é padronizar a sociedade considerando-a
monocultural (FISCHMANN, 2005).

A escola é um ambiente multicultural por natureza (CANDAU, 2013; HALL, 2000).
Não é posśıvel conceber a educação de modo que ela não esteja absorto no contexto cultu-
ral que a situa na sociedade. O multiculturalismo é uma das caracteŕısticas da sociedade
atual, e esse multiculturalismo também está presente na escola devido à heterogeneidade
cultural da comunidade escolar.

A interação entre as diferentes culturas pode gerar conflitos, exclusão e até mesmo
violência. De acordo com Santos e Canen (2008), o mero reconhecimento da diferença cul-
tural na escola não implica no respeito a diferença. Para as autoras o multiculturalismo
somente será vivenciado quando os valores democráticos de participação, responsabili-
dade e respeito a diversidade cultural for considerado. Na escola não podemos dizer que
o respeito deve ser feito somente a cultura dos trabalhadores da escola (professores e
funcionários) mas também a classe cliente (pais e estudantes).

Para validar a diversidade cultural escolar que compôs os participantes da pesquisa,
foi aplicado um Questionário de Hábitos Culturais e os seus resultados são apresentados
na subseção seguinte.

5.1.1 O Perfil Cultural dos Participantes da Pesquisa-Ação

Por meio das respostas do Questionário de Hábitos Culturais2 (QHC) foi delinado o per-
fil cultural dos nove participantes que foram convidados para participar do BrainStorm,
BrainDraw, Think-Aloud e do grupo focal. Os participantes dividem-se em: dois profes-
sores, uma pesquisadora e seis estudantes. O QHC não foi incluido ao framework SPIDe3,
pois assim como o QFD, o seu objetivo é validar a diversidade cultural que existe no am-
biente escolar. Devido as questões éticas da pesquisa (cf. Caṕıtulo 3, seção 4) os nomes
aqui inseridos são fict́ıcios para manter os participantes da pesquisa anônimos.

Estudante Minerva
Minerva é brasileira, tem treze anos de idade e gosta de ler livros no seu tempo livre.

2Questionário utilizado préviamente pela Prefeitura do Rio de Janeiro
3Apresentado no Caṕıtulo 6
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Ela possui muito interesse em cinema, teatro, espetáculos de dança, espetáculos de música
clássica, shows, blocos de carnaval, praia e shopping. Esse interesse foi influenciado pelos
seus familiares.

Minerva tem TV por assinatura em casa, mas costuma assistir filmes de aventura/ação,
comédia e terror/suspense de terror exibidos na TV aberta, sob demanda, baixados, exi-
bidos na internet e até mesmo no cinema.

Minerva gosta de assitir séries em mı́dias digitais, baixadas da internet, diretamente na
internet e tem hábito de comprar/alugar séries na internet (por exemplo: usa a Netflix).
Sobre seus gostos musicais, ela gosta de escutar pagode, funk e gospel. A dupla sertaneja
Jorge e Mateus são os cantores mais ouvidos por Minerva. Ela também escuta Luan
Santana, La Furia, MC Livinho e Leo Santana. Minerva costuma comprar CD original,
comprar músicas na internet e escutar músicas diretamente da internet (por exemplo:
usando o youtube).

Tratando sobre literatura, Minerva costuma ler literatura brasileira e os seus gêneros
preferidos são: aventura/ação e romance. Ela compra livros em livrarias, clubes de lei-
tura, supermercados e também pede emprestado. Minerva não gosta nada de grafite na
cidade. Ela costuma praticar esportes ao ar livre e andar de skate e/ou patins. Minerva
afirma também que não tem religião.

Estudante Harry
Harry tem treze anos de idade, é brasileiro e gosta de navegar na internet , utilizar

as redes sociais e praticar esportes no seu tempo livre. Ele tem bastante interesse em
espetáculos de circo, jogar video game, ir à praia e ir ao shopping. Segundo ele, seus
interesses são influenciados pelos seus pais e familiares.

Os gêneros de filme preferido por Harry é aventura/ação, comédia e policial/suspense
policial. Costuma assistir filmes nacionais e estrangeiras por meio de mı́dias digitais, TV
aberta, TV por assinatura, no cinema, exibidos pela internet e baixados da internet. Já
sobre séries, Harry costuma baixar séries piratas da internet.

O seu gosto por música parte dos estilos: samba, pagode, sertanejo , funk e axé. A
cantora mais ouvida por ele é Ivete Sangalo, porém o estudante também tem escutado
Wesley Safadão. Para escutar músicas, ele baixa da internet sem pagar e acessa sites
para escutar online.

Sobre a literatura, Harry ler livros nacionais e estrangeiros. Tem preferencia por
aventura/ação, policial e humor, costuma pegar livros emprestado, ler em formato digital
e compra em bancas de revista e supermercados.

De um modo geral Harry gosta de gráfites na cidade, pratica esportes ao ar livre, anda
de bicicleta e tem acesso a internet. Harry se declara católico.

Estudante Luna
Luna tem doze anos de idade, é brasileira e gosta de ler livros e assistir filmes no

seu tempo livre. Ela tem bastante interesse em espetáculos de dança, festas populares,
shows, ler livros não didáticos, jogar v́ıdeo game, participar de blocos de carnaval, ir à
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praia e ao shopping. Segundo ela, esse gosto tem influência dos seus pais.
Com relação a filmes, a estudante assiste por meio de mı́dias digitais, TV aberta,

TV por assinatura, v́ıdeo sob demanda, filmes exibidos pela internet e no cinema. Seus
gêneros preferidos são: arte, aventura/ação, desenho animado/filmes de animação, cmédia,
drama, ficção cient́ıfica, infatil, romance, histórico, religioso e de terror/suspense de ter-
ror, sejam eles brasileiros ou estrangeiros. Luna costuma assistir séries brasileiras e es-
trangeiras e ela compra séries originais.

Luna é bem eclética com relação aos estilos de música. Gosta de pagode, sertanejo,
MPB, pop, forró, funk, eletrônica, axé, arrocha, rap, hip-hop, passinho/dança de rua e
gospel. O cantor mais ouvido tem sido Robson Biollo, mas também tem escutado Wesley
Safadão. Luna não compra CD pirata, mas escuta músicas online.

Os gêneros literarios que Luna prefere ler é sobre: arte, ação, romance, drama, ficção
cient́ıfica, infantil e religiosos. Gosta de ler literatura nacional e compra livros em livrarias,
clubes, supermercados, toma emprestados de outras pessoas e de bibliotecas.

De modo geral, Luna gosta muito de grafites na cidade, pratica esportes ao ar livre,
anda de bicicleta, skate e/ou patins. Em sua casa tem TV por assinatura, internet Smart
TV. Luna é integrante da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos dias.

Estudante Jack
Jack tem treze anos de idade, brasileiro, gosta de ler livros e assistir TV com a mãe no

tempo livre. Jack tem muito interesse em cinema, festas populares, t́ıpicas ou religiosas,
ler livros não didáticos, ir à feiras de artes, ir à praia e ir ao shopping, porém ele não
tem interesse em espetáculos de dança, shows e blocos de carnaval. Segundo ele, o seu
interesse nessas atividades são influenciados pelos seus pais e o ambiente escolar.

Tem interesse por filmes do gênero: aventura/ação, desenho animado/filmes de animação
e drama. Jack costuma assistir filmes nacionais e estrangeiros no cinema e pela TV aberta.
Sobre séries, Jack costuma assistir na TV aberta séries estrangeiras e nacionais, porém
compra séries originais e piratas para assistir no DVD ou bluray, além de baixar da
internet.

O estilo de música mais escutado por Jack é o gospel, sendo a cantora Damares a que
mais ele escuta, mas Regis Danese também tem espaço no seu playlist de músicas. Para
escutar as músicas Jack compra CD pirata e acessa sites que disponibiliza o serviço.

Sobre preferencia literária, Jack costuma ler livros nacionais de arte, drama e religi-
oso. Jack compra os livros em livrarias e bancas, pega emprestado com seus pares e na
biblioteca. Jack gosta de grafite nas ruas, costuma praticar esportes ao ar livre e andar
de skate ou patins. Ele não tem em casa TV por assinatura, acesso à internet e SmartTV.
Jack é evangélico pentecostal e frequenta a Igreja Internacional da Graça de Deus.

Estudante Rony
Rony é brasileiro e tem treze anos de idade. Rony costuma passar, ler, dormir e jogar

no computador durante o seu tempo livre. Tem muito interesse em jogar videogames,
jogos de computador, celular e tablets, e ir à feiras de artes, artesanatos e antiguidades.
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Segundo ele, o seu interesse foi incluenciado no ambiente escolar.
Rony costuma assistir filmes em DVD e bluray, TV aberta, TV por assinatura, sob de-

manda, baixados da internet, exibidos na internet e no cinema. Costuma assistir filmes na-
cionais e estrangeiros, sendo a sua preferência de gênero a seguinte: arte, aventura/ação,
desenho animado/filmes de animação, comédia e faroeste/western. Ele também assiste
séries nacionais e estrangeiras na TV aberta, TV por assinatura, sob demanda, baixadas
e exibidas na internet, comprando séries originais e piratas.

Sobre o seu estilo musical, Rony gosta de MPB, rock, blues e rap. O grupo que ele
mais tem ouvido é chamado de 7 minutos, porém o grupo de rap Tauz também está
na sua playlist. E para escutar músicas Rony compra CD originais e piratas, compra e
baixa músicas pela internet além de acessar sites espećıficos para escutar as suas músicas
preferidas.

Sobre literatura, o estudante costuma ler livros nacionais e estrangeiros de aven-
tura/ação e humor. Ele costuma comprar livros em livrarias, bancas, clubes de leitura,
sebos e pela internet, pega empretado com outras pessoas e na biblioteca e lê também
em formato digital. Rony gosta de grafite nas ruas, costuma praticar esportes ao ar livre,
fazer exerćıcios, andar de bicicleta, skate ou patins. Ele tem em casa TV por assinatura
e internet. Rony é ateu.

Estudante Gina
Gina é angolana, tem dezesseis anos de idade e em seu tempo livre gosta de ver TV,

exercitar matemática, acessar as redes sociais, passear, dançar e ouvir música. Ela tem
muito interesse em ir ao cinema, teatro e espetáculo de dança, ler livros não didáticos,
jogar videogame, ir ao shopping e à praia. Porém, Gina não tem nenhum interesse por
concertos de música clássica, shows, feiras de artes, artesanatos e antiguidades, além
de não ter interesse nenhum em participar de blocos de carnaval. O seu interesse foi
influenciado principalmente pelo ambiente escolar.

Sobre filmes, Gina costuma assistir filmes nacionais e estrangeiros. Suas preferências
por gênero de filme são: aventura/ação, comédia, drama e ficção cient́ıfica e costuma
assistir filmes na TV aberta, sob demanda, baixados da internet, exibidos pela internet
e no cinema. Já as séries Gina costuma assistir nacionais e estrangeiras em DVD ou
bluray, TV aberta, TV por assinatura, sob demanda, baixados da internet e exibidas
pela internet. Porém, Gina não compra séries piratas e nem aluga DVD ou bluray, mas
compra/aluga da internet e baixa séries piratas da internet.

O estilo de música que Gina mais ouve é: samba, sertanejo, funk, gospel e arrocha.
Sua cantora favorita é a baiana Ivete Sangalo, porém ela também gosta de Luan Santana,
Gustavo Lima, MC Gui e Anitta. Para escutar as suas músicas preferidas Gina costuma
comprar CD pirata, comprar músicas pela internet, baixar músicas sem pagar e acessar
sites para escutar músicas online.

O seu costume por literatura passa pela literatura nacional e estrangeira, suas pre-
ferências são livros infantis, religiosos e de humor. Para ler, Gina costuma comprar livros
na internet e ler em formato digital. A estudante não gosta nada de grafite nas ruas, tem
o hábito de praticar esportes ao ar livre e fazer exerćıcios f́ısicos. Tem TV por assinatura
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e internet em sua casa. Gina é evangélica não pentecostal da Igreja Batista.

Professor Will
Will é brasileiro, professor da EMCJ, tem quarenta e um anos de idade e em seu

tempo livre costuma ler, assistir programas educativos, esportivos e de entretenimento
na TV, ir à praia, shopping, bares. Will tem muito interesse em ir à bibliotecas e ler
livros não didáticos, mas não tem nenhum interesse em participar de blocos de carnaval.
Segundo ele, os seus interesses foram influenciados pelos seus pais, o ambiente escolar e
a igreja.

O professor costuma assistir filmes nacionais e estrangeiros em DVD ou bluray, TV
aberta, TV por assinatura, baixados da internet, exibidos pela internet e no cinema. Seus
gêneros favoritos são: aventura/ação, documentário, drama, policial/suspense policial,
romance, guerra, histórico, faroeste ou western, religioso e terror/suspense de terror. O
professor Will não costuma assistir séries.

Sobre o seu estilo de música, Will prefere os seguintes estilos: samba, MPB, pop,
rock, brega, música clássica, country, blues, soul e jazz. A cantora mais escutada por ele
é Maria Bethância, porém, Will também escuta Clara Nunes, Djavan, Chico Buarque,
Caetano Veloso, entre outros. Para escutar os seus cantores favoritos ele compra CD
original e pirata, baixa música da internet sem pagar e acessa sites para escutar música
on-line.

Will costuma ler livros nacionais e estrangeiros comprados em livrarias, bancas e
sebos, emprestados de seus pares e de bibliotecas. Seus gêneros favoritos são: arte,
aventura/ação, autoajuda, romance, policial, drama, ficção cient́ıfica, espiritualistas, bi-
ografias, religiosos e de humor.

Sobre grafite na cidade, Will não gosta. Ele não costuma praticar esportes, fazer
exerćıcios, andar de bicicleta, skate ou patins. Em sua casa, Will tem TV por assinatura
e acesso a internet. Will é católico.

Professora Ĺılian
Ĺılian é brasileira, professora da EMCJ, possui quarenta e um anos de idade e no

seu tempo livre gosta de assistir filmes, ir à praia, ler livros, escutar música e navegar
na internet. Um dos seus maiores interesse é ir à praia e segundo ela, esse interesse foi
influenciado pelos seus parentes, amigos e filhos.

Ela costuma assistir filmes nacionais e estrangeiros em DVD ou bluray, TV aberta, TV
por assinatura, sob demanda, exibidos na internet e no cinema. Seus gêneros preferidos
são: arte, aventura/ação, comédia, documentário, drama, policial/suspense policial, ro-
mance, histórico e religioso. Sobre séries, Ĺılian costuma assistir nacionais e estrangeiros
em DVD ou bluray, TV aberta, TV por assinatura, sob demanda e exibidos na internet.
Ĺılian costuma comprar séries originais e piratas.

Sobre o seu estilo de música, Ĺılian ouve: sertanejo, MPB, pop, rock, forró, gospel,
música clássica, blues, heavy metal e jazz. A cantora que ela mais tem escutado é Marisa
Monte, mas ela também ouve Caetano Veloso, Vanderlê e a banda inglesa The Beatles.
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Para escutar as músicas que mais gosta, Ĺılian compra CD original e pirata, baixa música
da internet sem pagar e acessa sites para escutar música online.

Os seus hábitos de leitura partem dos gêneros: arte, romance, drama, viagens e bio-
grafia. Ĺılian costuma ler livros nacionais e estrangeiros comprados em livrarias, bancas,
sebos, lojas virtuais, pega emprestado com outras pessoas e de bibliotecas, além de ler
em formato digital.

Ĺılian gosta pouco de grafite nas ruas, costuma praticar esportes ao ar livre, tem TV
por assinatura e acesso em internet em casa. Ĺılian é evangélica não protestante.

Pesquisadora Lila
Lila é brasileira, professora universitária, pesquisadora e tem sessenta e cinco anos de

idade. O que Lila gosta mais de fazer em seu tempo livre é ler. Lila tem muito interesse
em ir ao cinema, museus, exposições de artes e ler livros não didáticos, no entanto, não
tem nenhum interesse em ir a festa populares, t́ıpicas ou religiosas, participar de blocos de
carnaval, ir a praia e ir ao shopping. Segundo ela, os seus interesses foram influenciados
pelos seus pais.

Sobre a sua preferência por filmes, Lila costuma assistir filmes estrangeiros e nacionais
históricos e documentário no cinema e exibidos pela internet. Lila não costuma assistir
séries e quando o faz é sob demanda.

A preferência musical de Lila é a seguinte: samba, sertanejo, MPB, pop, rock, forró e
música clássica. O grupo musical que ela mais tem ouvido é o Orishas. E para escutar
músicas, Lila baixa pela internet sem pagar e usa sites que possuem esse objetivo.

O seu gosto pela literatura envolve a literatura nacional e internacional. Seus gêneros
preferidos são: romance, ficção cient́ıfica, biografias e histórico. Para ler, Lila compra
livros em sebos, pega emprestado com seus amigos e na biblioteca, além de ler em formato
digital.

Lila gosta de grafite nas ruas, não pratica esportes ao ar livre, não faz exerćıcios f́ısicos,
anda de bicicleta, skate ou patins. Ela tem em sua casa TV por assinatura e acesso a
internet. Lila é católica.

5.1.1.1 Considerações sobre o Perfil Cultural dos Participantes A partir da
análise do questionário, foi posśıvel identificar a diversidade cultural existente na escola e
dos participantes da pesquisa, mesmo com um grupo reduzido de participantes. É posśıvel
observar que apesar de alguns hábitos e preferências serem parecidos, eles sempre possuem
divergências. É importante destacar que um dos participantes tem origem estrangeira,
sendo ela angolana.

Apesar da idade dos estudantes serem próximas, haja vista que são estudantes do
sexto e sétimo ano do ensino fundamental, é posśıvel destacar que uma estudante possui
doze anos e outra dezesseis. As questões sobre os estilo de músicas e os genêros de
filmes são bem diversificados, assim como os cantores/grupos favoritos. A religião dos
participantes também foi diversificada, porém a maioria são católicos ou evangélicos.

Considerando essa diversidade cultural no grupo participante da pesquisa é posśıvel
validar a diversidade cultural dos participantes da pesquisa. Dado essa diversidade cul-
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tural torna-se necessário um software educacional que não cause a má interpretação dos
signos da interface por causa da diferença cultural.

5.2 SOFTWARE EDUCACIONAL NA ESCOLA

As tecnologias digitais têm influenciado o comportamento da sociedade e transformado
o mundo em que vivemos. Do mesmo modo, essas tecnologias têm mudado as formas de
ensinar e aprender. Essas mudanças possibilitam a formação de um sujeito autônomo,
capaz de enfrentar os desafios que a construção do conhecimento os proporciona (GUI-
MARÃES, 2012). De acordo com Matos (2013), estudar essas mudanças é de fato um
desafio uma vez que essas tecnologias têm dado apoio às aulas presenciais e difundido a
Educação a Distância (EaD).

Para Melo et al. (2005), durante a construção de um software voltado para auxiliar
os processos de ensino e de aprendizagem é necessário que os projetistas estejam imersos
no cotidiano escolar, pois a partir dessa imersão podem ser encontrados alguns desafios
peculiares, imprevistos de ordem administrativa, pedagógica e até mesmo técnica. A
imersão é necessária devido às mudanças no cotidiano escolar provocadas pela introdução
do software educacional.

Candau (2013) afirma que a escola é concebida como um centro cultural, onde di-
ferentes linguagens e expressões, além de manifestadas, são produzidas. Os softwares
educacionais contribuem para essas manifestações e produções, porém não é somente
introduzi-los na escola para o uso dos professores e estudantes, mas promover o diálogo
cultural sendo o educador o mediador do diálogo midiatizado pelo software educacional.

Para Guimarães (2012), o professor não deve somente aplicar teorias, mas associar
a teoria com a prática. Tal associação pode ser auxiliada com utilização dos softwares
educacionais, de modo que essas tecnologias favoreçam aos processos de aprendizagem
como novas representações do conhecimento.

Os educadores devem estar cientes do potencial do software educacional e as suas
limitações antes de adotá-los em sua práticas pedagógicas, por sua vez, os estudantes
precisam guiar-se a aprender de modo colaborativo com pessoas de diferentes culturas
e realidades sociais. Pois, não é preciso somente “aprender” a utilizar o software, mas
saber quais são as melhores formas de tirar proveito dessa ferramenta.

Anjos (2013) corrobora com Matos (2013) ao afirmar que a presença das Tecnologias
Digitais de Informação e Comunicação nas escolas não é suficiente para garantir o impacto
positivo na aprendizagem e no curŕıculo. Os professores precisam, sobre tudo, criar
situações para que a aprendizagem aconteça, e essa competência dos educadores só surge
a partir da apropriação tecnológica. Essa competência deve ser incorporada a prática
pedagógica. Essas tecnologias levam o professor a repensar suas estratégias em razão da
sua postura como mediador da construção do conhecimento.

Essa postura de mediador durante a construção do conhecimento pode impactar na
mudança no papel tradicional do professor, sendo assim, o professor pode passar de um
transmissor de informações, para mediador dos processos de ensino e de aprendizagem,
abrindo o caminho para o estudante as novas relações que constroem conhecimento (NO-
VAIS, 2003).
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Todavia, a utilização dos softwares educacionais deve ser refletida e ponderada pelos
educadores (GUIMARÃES, 2012). É importante ressaltar que a crescente heterogenei-
dade dos estudantes devido à ampliação do atendimento escolar, as mais diversas etnias,
classes e tradições culturais causam impacto tanto na educação quanto nos softwares
educacionais adotados pelos professores (MELO et al., 2005). De acordo com Melo et
al. (2005), é primordial para a informática atender às necessidades reais do/no cotidiano
escolar e viabilizar a participação de todos.

Na adoção de um software educacional deve-se atentar para as intenções e os objetivos
pedagógicos na utilização desse sistema. Matos (2013) afirma que os softwares educacio-
nais sozinhos não garantem a aprendizagem e para que isso ocorra é necessário que tanto
os educadores quanto os estudantes apropriem-se dessa tecnologia. Além dos objetivos
pedagógicos, os educadores devem observar a qualidade da interação do usuário com o
software, pois isso pode influenciar tanto no ensino quanto na aprendizagem.

A qualidade da interação desses ambientes há algum tempo tem sido preocupação
de estudiosos do campo da Informática na Educação e da IHC, dado que essa qualidade
pode influenciar nos processos de ensino e de aprendizagem mediatizados por software
educacional conforme afirmam Matos (2013) e Rosa, Schwarzelmüller e Matos (2015).

Para diminuir os efeitos indesejados, a IHC possui categorias de qualidade de uso
que estão baseadas em teorias e outras relacionadas à prática, essas categorias possuem
métodos de design e de avaliação da interação que são capazes de aumentar a qualidade
de uso do sistema mediante ao objetivo da categoria (SALGADO; BIM; SOUZA, 2006).

Junior e Paola (2014) destacam a usabilidade (uma das categoria de qualidade de
uso estudado pela Interação Humano-Computador) como algo essencial em um software
educacional. A usabilidade têm sido uma das categorias de qualidade de uso que os
pesquisadores tem inquietação ao conceber e avaliar as tecnologias desenvolvidas para
o âmbito educacional (ROSA; SCHWARZELMÜLLER; MATOS, 2015). Por sua vez,
Matos (2013) afirma que a avaliação e o design de softwares educacionais, seja em qualquer
categoria de qualidade de uso, deve envolver os sujeitos-usuários em seus contextos para
que a interação produzida seja a mais adequada posśıvel.

Por outro lado, Oliveira e Baranauskas (2000) apontam que a Semiótica deve ser
a base dos softwares educacionais. Isso ocorre devido as abordagens semióticas para
o design de interação não levarem em consideração somente os aspectos imediatos da
IHC, mas também os aspectos subjacentes, como o contexto social e cultural em que a
interação acontece (i. e., a escola). Para os autores, a aplicação da Semiótica no design de
interação facilita numa perspectiva interpessoal, social, cultural, com o foco na expressão
e na interpretação dos elementos (signos) da interface do software educacional.

No desenvolvimento da interação de softwares educacionais, os aspectos pedagógicos
e culturais devem ser considerados dialogicamente e/ou dialeticamente Matos (2013).
Vários estudos, como o de Huang (2014) e o de Melo et al. (2012), relatam que a par-
ticipação dos estudantes e professores na concepção do design de interação de softwares
educacionais contribui severamente para o aumento da qualidade de interação. Gasparini
(2013), ao tratar do design de interação de softwares educacionais aborda diretamente
sobre os aspectos culturais que envolve a interação, as questões culturais um fator decisivo
para a adoção e utilização do software educacional e para além disso, podem impactar
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nos processos de ensino e de aprendizagem.
Para identificar a fluência digital dos estudantes da Escola Municipal Cidade de Jequié

(EMCJ), foi aplicado o Questionário sobre Fluência Digital (QFD) desenvolvido por
Matos (2013). A subseção seguinte apresenta os resultados do QFD.

5.2.1 Fluência Digital dos Participantes

O QFD teve o objetivo de investigar o grau de conhecimento de informática e a capacidade
de utilização de computadores pelos participantes. O QFD não fez parte do SPIDe, pois
o seu objetivo é validar a diversidade cultural que existe no ambiente escolar.

Responderam ao questionário 41 estudantes da Escola Municipal Cidade de Jequié
(EMCJ) em sua maioria (85%) na faixa etária entre onze e treze anos de idade. A maior
parte dos participantes (70%) são do sexto ano do ensino fundamental. A maioria (46,3%)
dos participantes afirmou que acessa a internet às vezes (cf. Figura 5.1) e costumeira-
mente em casa (cf. Figura 5.2), apesar de somente 39% declararem que possuem banda
larga em casa. Porém, 53,7% dos participantes alegam que possuem internet sem fio
(wi-fi) em casa.

Figura 5.1 Frequência de acesso Figura 5.2 Local de acesso

As principais motivações para o uso da internet estão relacionadas à realização de
pesquisas, redes sociais e jogos (cf. Figura 5.3). Por sua vez, as respostas do questionário
evidenciam que apesar dos estudantes terem aulas semanais de informática a maioria dos
estudantes não detém conhecimento sobre a criação de apresentações (e. g., Impress e/ou
PowerPoint), planilhas (e. g., Calc e/ou Excel), instalação e remoção de softwares, porém
pouco mais da metade dos participantes possuem conta de email. O gráfico na Figura
5.4 apresenta os dados mais detalhados.

Apesar de mais da metade dos participantes da pesquisa afirmarem que possúıam
email, poucos eram capazes utilizá-lo (cf. Figura 5.5). De mesmo modo acontece com a
utilização de ferramentas de edição de texto (e. g., Write e Word). Somente 26,8% dos
participantes da pesquisa responderam que sabem utilizar editores de texto, entretanto,
73,2% afirmam não saberem, saberem pouco e saberem quase nada (cf. Figura 5.6).
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Figura 5.3 Motivos para usar a internet.

Figura 5.4 Conhecimento sobre informática.

Em relação aos seus conhecimentos sobre a utilização de ferramentas que auxiliem
a aprendizagem por meio das TDIC, um pouco mais da metade dos participantes já
participaram de chat, todavia, poucos estudantes participaram de fóruns e wikis. O
gráfico na Figura 5.7 exibe mais detalhadamente os dados da pesquisa relacionados à
utilização dessas ferramentas.

Com esses resultados é posśıvel perceber que, mesmo com aulas constantes de in-
formática, os estudantes do sexto e sétimo ano da EMCJ que responderam o questionário
não são capazes de fazer uso ideal das ferramentas computacionais básicas como editor
de texto, planilhas e apresentações, assim como o uso de ferramentas computacionais que
favoreçam a educação como wiki, fórum e chat. Haja vista que as principais motivações
para a utilização do computador/internet são para pesquisa, uso das redes sociais e di-
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Figura 5.5 Uso de email. Figura 5.6 Uso de editores de texto

Figura 5.7 Conhecimento sobre ferramentas educacionais.

versão por meio de jogos.

Dado o contexto escolar apresentado pelo resultado do QFD é necessário que o software
educacional que irá ser utilizado seja de fácil aprendizagem, pois os estudantes possuem
pouco conhecimento sobre informática e sobre a utilização de ferramentas educacionais
digitais. Os estudantes possuem uma vez por semana aulas de informática, o que clarifica
a necessidade de investigação sobre como essas aulas estão ocorrendo e os seus objetivos.
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5.3 CULTURA E IHC

Os aspectos culturais na IHC têm sido amplamente considerados por pesquisadores bra-
sileiros, de acordo com Gasparini et al. (2013), e estranjeros, em acordo com Kamppuri,
Bednarik e Tukiainen (2006). Embora a cultura seja uma área de pesquisa Antropologia,
a IHC como uma área interdisciplinar em sua essência tem estudado os aspectos culturais
com base no contexto da utilização de sistemas computacionais interativos. Pereira, Gas-
parini e Salgado (2014) deixam claro que as pesquisas com essa temática estão escassas.
Segundo Gasparini et al. (2013), somente seis artigos foram publicados durante os 15
anos do Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais4.

Em 2014 foi realizado durante o Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sis-
temas Computacionais o I Workshop sobre Questões Culturais em IHC (WCIHC5). O
WCIHC teve como objetivo discutir sobre os aspectos culturais na IHC com os pesquisa-
dores brasileiros de IHC, nessa oportunidade foram apresentados seis artigos sobre o tema.
Com essa iniciativa é posśıvel reconhecer a inquietação dos pesquisadores brasileiros no
que se diz respeito aos aspectos culturais em IHC.

Estudiosos de IHC têm considerado a cultura sob a ótica de Khaslavsky, onde para
ele a cultura é:

“[...] um sistema de significados compartilhados que formam um qua-
dro para a resolução de problemas e comportamento na vida cotidiana. Os
indiv́ıduos se comunicam uns com os outros através da atribuição de signifi-
cado às mensagens com base em suas crenças anteriores, atitudes e valores.”6

(KHASLAVSKY, 1998, p. 1, tradução e grifo nosso).

Diferente do conceito apresentado por Tylor (1920) destacamos o conceito de cultura
apresentado por Laraia (2014), muito próximo da definição estabelecida por Khaslavsky,
onde a cultura é “ um sistema de śımbolos e significados. Compreende as categorias
ou unidades e regras sobre relações e modos de comportamento [...]” (LARAIA, 2014,
p. 63, grifo nosso).

Devido a essas definições, é posśıvel entender que a cultura está ligada diretamente
à Semiótica. Eco (1976) declara que a Semiótica é a lógica da cultura, uma vez que a
semiótica estuda os signos e processos de significação. Geertz (1977) ainda corrobora ao
assumir uma posição onde a cultura está totalmente associada à semiótica, haja vista
que, para o autor a cultura é um conjunto de śımbolos significantes.

Considerando a cultura sob um ponto de vista semioticista, Pereira e Baranauskas
(2015) desenvolvem em sua pesquisa uma abordagem para o design de interação voltada
para valores e cultura sob uma perspectiva da semiótica, mais especificamente da teoria
Semiótica Organizacional. Para os autores, os valores e a cultura são algo inseparáveis. A

4O Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humano em Sistemas Computacionais é o principal evento
cient́ıfico brasileiro da área de Interação Humano-Computador.

5http://www.ic.unicamp.br/wcihc/index.html
6“Culture is a system of shared meanings that form a framework for problem solving and behavior in

everyday life. Individuals communicate with each other by assigning meaning to messages based on their
prior beliefs, attitudes, and values.”
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utilização da Semiótica Organizacional, segundo os autores, auxiliou na visualização dos
aspectos informais, formais e técnicos, apoiando a modelagem e formalização de soluções.

Por sua vez, Salgado, Leitão e De Souza (2013) propuseram uma abordagem de in-
teração senśıvel à cultura visando o design de sistemas multiculturais. Para isso as autoras
desenvolveram, com base na Engenharia Semiótica, as Metáforas de Perspectivas Cultu-
rais. Em sua pesquisa, as autoras tratam dos aspectos culturais no design e avaliação
da metacomunicação de softwares no sentido da construção de design adaptativos. A
utilização da Engenharia Semiótica possibilitou as autoras identificarem as mudanças
culturais e como essas mudanças impactam no projeto, na implementação e na avaliação
da interação.

De Souza, Laffon e Leitão (2008) apontam que a Engenharia Semiótica em sua essência
ontológica possui relação com a cultura. Melo (2003) ainda corrobora com os autores ao
declarar que as abordagens semióticas para/da IHC possibilitam o (re)design da interação
de um software considerando a perspectiva cultural do usuário.

Conforme abordado, De Souza (2005) afirma que a interação humano-computador
ocorre através da comunicação entre o usuário e o designer de interação, segundo Laraia
(2014), a comunicação é um processo cultural, por sua vez, Deely (1990) aborda que a
comunicação ocorre como uma troca de signos entre os interlocutores da comunicação.
Dado essa dialogia entre design de interação, cultura e semiótica é posśıvel interpretar
que os aspectos culturais durante a interação são extremamente importantes conforme é
apontado por Pereira, Gasparini e Salgado (2014).

A interface, segundo Nadin (1988), é um produto intelectual e cultural composto pela
disposição de uma coleção de signos. Esses signos fazem parte dos sistemas significativos
de quem a projetou, incluindo os seus aspectos culturais, poĺıticos, sociais e econômicos,
sendo então essa interface composta pela subjetividade do seu produtor.

Laraia (2014), Andersen (2001) e Eco (1976) consideram que para um signo ser in-
terpretado é necessário conhecer a cultura de quem o criou. Matos (2008), por sua vez,
aborda que, durante a interação do usuário com os softwares, a interação está embebida
com os sistemas significativos que foram formados em seu meio sociocultural. Mesmo que
seja a primeira vez que o usuário utilize o software, esse formula hipóteses baseadas em
seus sistemas de significação para utilizar o software.

Devido a isso, Melo (2003) e outros autores7 declaram a importância do usuário no
processo de design de software. Para a autora, a interface é um espaço de comunicação
onde a troca de signos entre os interlocutores, porém, o designer tem o papel de controlar
essa comunicação e tentar provocar o entendimento da interface pelo usuário. Nesse
sentido, para a autora, o usuário deve estar em conjunto com o design da interação para
que as representações do acervo de signos possúıdo pelos usuários sejam introduzidas na
interface reduzindo os problemas com a interação que também podem ser causados pelas
diferenças culturais.

De Souza, Laffon e Leitão (2008) tratam a relação entre multiculturalismo e a IHC
através da avaliação da interação utilizando o MAC na Biblioteca Digital Internacional
da Criança. De acordo com os autores, a Engenharia Semiótica também abrange as

7Luke et al. (2004) e Oliveira et al. (2008).
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questões multiculturais da sociedade. Para os autores, os usuários não devem perder os
seus traços culturais “originais” quando acessam o software em diferente contexto. Esses
traços culturais presentes em um software podem dar a sensação de conforto e segurança,
pois com a ausência deles podem produzir graves problemas de interação.

Mas não são somente as abordagens semióticas da IHC que estão se atentando para os
aspectos culturais, mas a usabilidade também. Barber e Badre (1998) definiram o termo
Culturability para enfatizar a relação entre a cultura e a usabilidade. Para os autores,
os prinćıpios básicos da usabilidade devem ser considerados e têm um significado ainda
maior quando é projetado um software para o acesso por várias culturas.

Uma vez que aspectos culturais influenciam na concepção, avaliação e utilização de
software interativo, é necessário considerar as diferenças culturais ao projetar sistemas
de software. Alguns softwares que são apropriados para uma cultura podem ser inapro-
priados para outras, porque em um determinado contexto cultural os sujeitos-usuários
utilizam os seus próprios signos, possivelmente desconsiderando aqueles que são desco-
nhecidos para eles (GASPARINI, 2013; PEREIRA; GASPARINI; SALGADO, 2014).

Torna-se importante considerar os aspectos culturais e a caracteŕıstica multicultural
da escola brasileira. A diversidade cultural reunida heterogeneamente na escola precisa
ser respeitada durante o design de interação de softwares educacionais, haja vista que a
falta de interpretação dos signos dispostos na interface do software pode causar proble-
mas de interação que influenciam a adoção, a apropriação e os processos de ensino e de
aprendizagem8.

8Baseado neste caṕıtulo foi publicado o artigo (ROSA; MATOS, 2015) sobre a importância de consi-
derar os aspectos culturais escolares no design de interação de softwares educacionais.
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6
“A expressão “semioparticipativo” representa um termo genérico para [...] o estudo da comunicação entre

os agentes tornada efetiva por meio de sua participação no design” (BARANAUSKAS, 2013, p. 49).

SPIDE: UM FRAMEWORK SEMIOPARTICIPATIVO
PARA O DESIGN DE INTERAÇÃO

O framework apresentado nesse caṕıtulo é uma composição das técnicas utilizadas na
pesquisa-ação para o (re)design de interação de um software educacional. O framework
desenvolvido, chamado de SPIDe1 (Semio-Participatory Interaction Design), foi baseado
na teoria Engenharia Semiótica (EngSem) e no Design Participativo (DP). Segundo a
EngSem, a interação é um processo de comunicação entre o designer de interação e o
usuário (cf. Figura 1.1) (De Souza, 2005). Para Baranauskas (2013), o design é um
processo social e que não abarca somente o designer de interação, mas também os usuários,
partindo do principio do fazer com.

Desse modo, relacionando os conceitos da EngSem e do DP é posśıvel compreender
que o próprio usuário passa a se tornar também um designer. Portanto, foi proposto uma
mudança no paradigma da Figura 1.1, onde o designer de interação atua separadamente
do usuário, passando a ser conforme é apresentado na Figura 6.1. Na figura, o designer
e o usuário estão na mesma posição, tanto relacionado à codificação da interface, quanto
à interpretação.

A codificação é o processo criativo de utilização de signos para a construção da comu-
nicação. Na proposta, é esperado que o designer em conjunto com o usuário construam
a interface de modo democrático, observando os signos que fazem parte da cultura do
usuário, haja visto que a interface do software deve fazer sentido e ser interpretado pelo
usuário.

Por sua vez, a interpretação é a utilização criativa de signos para decodificar a inter-
face, porém, a partir da decodificação, o usuário utiliza os signos que fazem parte dos
seus sistemas de significação para interpretar. Conforme abordado anteriormente, caso
um signo seja desconhecido para uma determinada cultura, é posśıvel que esse signo não

1O SPIDe também foi apresentado em (ROSA; MATOS, 2016a, 2016b)
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Figura 6.1 Proposta de Design de Interação.

seja interpretado corretamente, produzindo assim um rúıdo na comunicação, isto é, um
problema de interação.

Desse modo, sendo o usuário o produtor da interface é posśıvel que a interface possua
os signos que estão nos seus sistemas de significação e que fazem parte da sua cultura. O
guia de design de interação a ser utilizado é o Design Centrado na Comunicação (DCC).
Conforme o DCC, o design deve ser composto pela manipulação das mensagens enviadas
do design para o usuário, no caso do framework proposto, a manipulação da mensagem
é efetuada pelo usuário.

O DCC guia o design de interação conforme as etapas necessárias para a produção da
interação, sendo elas as três etapas seguintes: (i) análise de contexto, (ii) engenharia de
interface e (iii) avaliação (BARBOSA; SILVA, 2010). Para cada uma dessas três etapas,
foram utilizadas técnicas do DP para proporcionar a participação do usuário em todo o
design de interação, conforme é apresentado na Figura 6.2.

6.1 ANÁLISE DE CONTEXTO

A etapa de análise de contexto tem como objetivo conhecer o usuário, como ele soluciona
problemas e o seu contexto. A necessidade em fazer essa análise acontece devido à apro-
ximidade que deve-se ter com usuário para entender como ele soluciona os seus problemas
e o contexto onde ele situa-se. Para atender essa etapa é proposta a utilização de duas
técnicas participativas, o Contextual Inquiry2 e o BrainStorm3.

O Brainstorm associado ao Contextual Inquiry pode dar ao designer diretrizes para
evitar problemas de interação e até mesmo a adição de novas funcionalidade que con-
tribuam para a interação. Com os métodos e técnicas utilizados nessa fase é posśıvel

2Baseado em Muller, Haslwanter e Dayton (1997).
3Baseada em Soares (2006).
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Figura 6.2 SPIDe.

clarificar a interação, o contexto de uso, o uso e as necessidades dos usuários para a
melhoria do software.

Ao analisar o contexto do usuário é posśıvel identificar a necessidade tanto de design
quanto de redesign de interação sob a perspectiva do designer e do usuário. Tratando
do design de interação, o problema é identificado e observado durante o cotidiano do
“futuro” usuário. A função do designer no design é, após a análise dos dados coletados
no Contextual Inquiry e junto com o(s) usuário(s), no BrainStorm, discutir sobre a solução
computacional a ser desenvolvida. Por sua vez, no redesign, o designer analisa o uso e o
contexto de interação do usuário afim de coletar dados que após analizados viabilizem a
melhoria na qualidade da interação.

6.1.1 Contextual Inquiry

O que é?
O Contextual Inquiry é uma técnica participativa com base na etnografia4 onde desig-

ners/pesquisadores obtém dados por meio de observação sobre como o usuário é, como ele
faz o seu trabalho e o seu contexto. Os dados obtidos podem proporcionar o levantamento
de requisitos de IHC, tanto para o design quanto para o redesign de interação.

Objetivo
Identificar como os usuários realizam o seu trabalho em seu contexto, por meio da

análise de relatórios gerados a partir da intepretação de notas e v́ıdeos feitos durante a
realização das atividades do usuário. É recomendado que em pesquisas com a participação
de crianças não sejam utilizadas gravações em v́ıdeo, pois as crianças tendem a se inibirem
perante as câmeras.

Participantes
Usuário, ou um grupo de usuários, e a equipe de design de interação (designer de

interação, programador, analista de sistemas, engenheiro de usabilidade).

4Mais sobre etnografia em (WAINER, 2007)
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Aplicação

Os designers observam o usuário (ou o grupo de usuários) realizando as atividades do
seu cotidiano em seu local de realização real, tomando nota sobre como a atividade foi
realizada e quais as dificuldades do usuário em realizar a atividade. Os designers podem
interromper os usuários para fazer questionamentos e conversar sobre o modo em que eles
estão realizando a tarefa.

Resultados Esperados

A partir da aplicação da técnica, os designers podem obter detalhadamente as neces-
sidades do usuário de forma contextualizada e real. Os dados resultantes servem como
entrada para o processo de design de interação.

6.1.2 BrainStorm

O que é?

É uma técnica participativa que posśıbilita ao participante compartilhar sua necessi-
dade, seus desejos e a sua visão sobre como melhorar a atividade que realiza.

Objetivo

Obter informações diretas do usuário sobre as suas necessidades, os seus anseios, as
dificuldades e as cŕıticas para realizar as suas atividades. Com essa técnica o usuário tem
voz ativa, podendo evidenciar diretrizes sobre como a solução pode ser constrúıda.

Participantes

O usuário, ou um grupo de usuários, e um intermediador.

Aplicação

Para iniciar a aplicação da técnica é necessário a distribuição de blocos de notas auto-
adesivas para os participantes. O intermediador faz questionamentos sobre as atividades
dos usuários, a partir da análise do contextual inquiry, incitando os comentários dos
usuários. Esses comentários devem ser escritos nas notas auto-adesivas e essas notas
devem ser coladas em um quadro para posteriormente serem discutidas. A discussão
gerada deve ser a partir do que foi escrito pelos usuários, porém os usuários podem no
momento da discussão continuar escrevendo os seus comentários nas notas e no quadro.

É importante destacar que essa técnica pode ser aplicada de diversas formas, conforme
os estudos de Faste et al. (2013), Muller e Druin (2003) e Pereira e Baranauskas (2015).

Resultados Esperados

Os resultados do BrainStorm são cŕıticas e sugestões de melhoria ao artefato utilizado
nas atividades do cotidiano do usuário. Com base nos resultados é posśıvel que o designer
de interação possa fazer melhorias e correções conforme a visão do usuário.

6.2 ENGENHARIA DE INTERFACE

A etapa de engenharia de interface tem como objetivo produzir protótipos do design
de interação. Entendendo a interface como o canal da interação, onde os signos estão
dispostos de modo codificado pelo designer e precisam ser interpretados pelos usuários é
necessário que os usuários tenham participação efetiva e democrática. Para isso, utiliza-se
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a técnica participativa BrainDraw 5.

6.2.1 BrainDraw

O que é?
É uma técnica que permite os usuários criarem desenhos sobre a interface da tecnologia

a ser constrúıda a partir da solução discutida na etapa de análise de contexto. A técnica
é semelhante ao BrainStorm, porém, ao invés dos usuários fazerem a sua contribuição em
forma de texto, eles desenham a interface.

Objetivo
Criar protótipos de interface conforme o sistema de significação dos participantes.

Durante a aplicação da técnica os participantes constroem a interface conforme a sua
cultura e os seus sistemas de significação.

Participantes
Um grupo de usuários (recomenda-se no mı́nimo dois e no máximo oito usuários) e

um intermediador.
Material Necessário

• Folhas de papel

• Lápis gráfite e colorido

• Apontador

• Caneta

• Borracha

• Cronômetro

Aplicação
Os usuários ficam em ćırculo e cada um recebe uma folha. Por um momento deter-

minado (e. g. 2 minutos) cada usuário deve entender o que tem na folha que recebeu
e desenhar o que considera necessário para a interface proposta. Ao término do tempo
a folha é passada para o usuário a esquerda que deve repetir o procedimento. As folhas
devem ser repassadas pelo menos pelo número de quantidade de participantes, para que
todos possam contribuir em todas as folhas, podendo ser repassadas quantas vezes forem
necessário. A Figura 7.6 representa como deve ser a aplicação do BrainDraw.

A partir de cada desenho, o designer deve construir protótipos de baixa fidelidade
para a escolha do usuário. Isso ocorre devido ao número de desenhos ser referente a
quantidade de participantes. Então é necessário fazer uma eleição para selecionar so-
mente um protótipo, assumindo assim o perfil democrático do DP. O protótipo de baixa
fidelidade deve ser transformado em protótipo de alta fidelidade6 para ser avaliado na
próxima etapa.

Resultados Esperados
O protótipo criado deve ser resultado da fusão de ideias dos participantes, consequen-

temente uma fusão dos seus sistemas de significação e das suas culturas. Sendo assim,

5Baseado em Muller, Haslwanter e Dayton (1997), Melo e Baranauskas (2006) e Melo (2003).
6Enquanto os protótipos de baixa fidelidade são imagens estáticas que não permitem a interação do

usuário, os protótipos de alta fidelidade permitem a interação com o usuários, sendo eles uma versão
antes da versão final do software.
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é posśıvel que a partir do protótipo criado o usuário não tenha problemas de interação
causados pela diferença cultural.

6.3 AVALIAÇÃO

A etapa de avaliação tem como objetivo avaliar a nova interface produzida. Uma vez
que os usuários produziram, na etapa anterior, a interface segundo os seus sistemas de
significação, nessa etapa o usuário utiliza os seus sistemas de significação para interagir
com a nova interface. Para isso, utiliza-se a técnica Think-Aloud7.

6.3.1 Think Aloud

O que é?
É uma técnica participativa de avaliação de interação. A técnica possibilita o usuário

expressar as suas cŕıticas, sugestões, sensações e emoções durante a interação do usuário
com o protótipo criado.

Objetivo
Avaliar a interação do protótipo produzido na etapa anterior. Com os resultados

da avaliação é posśıvel identificar posśıveis rúıdos na comunicação para serem reparados
antes do desenvolvimento da versão final.

Participantes
Um grupo de usuários, porém um por vez e um intermediador.
Material Necessário

• Filmadora

Aplicação
O intermediador deve propor ações para o usuário interagir com o software, por sua

vez o usuário deve interagir com o software e falar tudo o que está pensando e sentindo
durante a interação. A filmadora deve estar virada para a tela do computador, gravando
o que o usuário está fazendo e o que ele está falando.

Resultados Esperados
As gravações das falas dos avaliadores são transcritas e analisadas por meio do conceito

de interação da EngSem. A partir da análise é posśıvel identificar posśıveis problemas de
interação.

6.4 CONSIDERAÇÕES

A partir das associação da EngSem e do DP é posśıvel estabelecer um perfil democrático
durante o design de interação com a participação dos usuários. Os conceitos da EngSem
serviram de base para as análises dos resultados de cada uma das técnicas do DP. O
envolvimento do designer no contexto escolar permite a investigação do cotidiano e do
perfil cultural escolar.

7Baseado em Markopoulos et al. (2008).
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O DCC como prática guia proporciona o design de interação por meio da manipulação
de mensagens, sendo essas mensagens formadas pelos signos dispostos na interface. A
introdução das técnicas do DP no DCC coloca o usuário como próprio manipulador das
mensagens de interação, possibilitando durante a avaliação e o uso uma fácil intepretação
dos signos, uma vez que esses signos são provenientes dos seus sistemas de significação, e
consequentemente, da sua cultura.

Haja vista que a participação dos usuário inclui pessoas dos mais váriados perfis
culturais, os signos culturais podem ser dispostos na interface, formulando um contexto
de design de interação multicultural.
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7
RESULTADOS

Este caṕıtulo é destinado a apresentar os resultados da pesquisa-ação1, mais especifica-
mente das técnicas do SPIDe e o grupo focal. Os dados coletados foram interpretados a
partir da Engenharia Semiótica e do seu conceito sobre interação.

7.1 RESULTADOS DO CONTEXTUAL INQUIRY

Conforme abordado na metodologia, o Contextual Inquiry foi aplicado no laboratório
da universidade privada parceira da Escola Municipal Cidade de Jequié (EMCJ) (cf.
Figura 7.1) em três turmas de 15 estudantes (totalizando 45 estudantes) do Programa
Mais Educação. Para a realização da técnica foram convidados pesquisadores do Grupo
de Pesquisa e Extensão Onda Digital. A partir da observação dos pesquisadores, foram
gerados relatórios (cf. Apêndice E), em que a partir da análise desses relatórios foi
desenvolvida essa seção.

Uma tagcloud (cf. Figura 7.2) foi desenvolvida a partir dos problemas de uso do Tec-
Ciencia relatados pelos pesquisadores durante o Contextual Inquiry. É posśıvel identificar
que a palavra cadastro é a que está em maior destaque na tagcloud. Isso é devido aos
problemas que ocorreram durante o cadastro dos estudantes no TecCiencia.

De acordo com o relatório de um dos pesquisadores, o preenchimento dos campos do
cadastro era dificultado devido à falta de conhecimento de informática e de domı́nio do
português, conforme é apresentado no relato abaixo do pesquisador.

Relato 1: “Durante a realização do cadastro de e-mails, muitos demonstraram
dificuldade no preenchimento de campos como endereço e nome. Algumas des-
sas dificuldades eram relacionadas com falta de domı́nio da ĺıngua portuguesa,
mas outras pela falta de conhecimentos de informática básica, como uso de
certas teclas como ctrl e shift.”

1Os resultados do Questionário sobre Hábitos Culturais e de Fluência Digital são apresentados no
Caṕıtulo 5
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Figura 7.1 Contextual Inquiry no laboratório da universidade privada.

Interpretando os relatórios, foi posśıvel constatar a falta de capacidade de utilização
de ferramentas computacionais pelos estudantes, conforme evidenciado na seção anterior.
Essa falta de conhecimento impacta em todo o processo de utilização do computador e de
softwares. De acordo com um dos pesquisadores, muitas dificuldades que os estudantes
passavam realizando atividades no TecCiencia era devido à falta de conhecimento da sua
ĺıngua nativa, o que também impactava na sua interação com o TecCiencia. Apesar desse
problema, outro pesquisador relatou o seguinte:

Relato 2: “[...] observei que havia um grande interesse por parte delas de
participar daquele processo que estávamos levando através da aula para eles
(a utilização do TecCiencia – gŕıfo nosso), se mostraram ansiosos por algo
novo [...]”

Apesar das dificuldades encontradas, os pesquisadores apontam que os estudantes
estavam interessados em utilizar o TecCiencia, todavia, conforme abordado nos relatos
abaixo, existia uma incessante vontade de fazer outras atividades, por exemplo: usar
YouTube e jogos.

Relato 3: “A maioria quer utilizar os computadores como Lan House, ou seja,
querem acessar youtube, jogos onlines [...]”

Relato 4: “[...] tive a impressão de que como elas já conheciam algumas ferra-
mentas, sites (Youtube, site de jogos) acabavam perdendo o foco da atividade
[...]”

Conforme Guimarães (2012), essa é uma das dificuldades encontradas quando é inse-
rida uma tecnologia educacional no ensino básico. Para a autora, “eles (os estudantes)
já estão tomados pelo costume de utilizar as TDIC como mero entretenimento, para ter
um conv́ıvio social virtual e para jogar compulsivamente” (GUIMARÃES, 2012, p. 101).
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Figura 7.2 Problemas de utilização do TecCiencia identificados pelos pesquisadores durante o
Contextual Inquiry.

Porém, segundo Guimarães, a apropriação tecnológica é um caminho que favorece a uti-
lização de softwares educacionais na sala de aula. Melo (2003) aponta, que quando as
crianças estão em um momento exploratório elas procuram mais ambientes lúdicos, como
jogos, e que os ambientes educacionais devem promover esse encontro entre a ludicidade
e a educação.

Outra palavra destacada na tagcloud da Figura 7.2 é email. Conforme citado na seção
anterior, pouco mais da metade dos estudantes que participaram da pesquisa possuem
email, porém somente 26,8% responderam que sabem utilizar o email. O email foi bas-
tante apontado pelos pesquisadores devido sua obrigatoriedade, conforme é apresentado
na Figura 7.3. E além disso, conforme um pesquisador (relato abaixo), o TecCiencia
demora para enviar o email de confirmação de cadastro, o que também gerou destaque
nas palavras confirmação e enviar. Esses problemas podem impactar na utilização e
na apropriação do TecCiencia, desmotivando a sua utilização e deixando os estudantes
ociosos e ansiosos para usar sites de entretenimento.

P2: “[...]as crianças preencheram o cadastro e não conseguiram fazer o lo-
gin no site, isso ocorreu porque o e-mail de confirmação demorou muito de
chegar[...]”

Com isso foi posśıvel interpretar que o TecCiencia possui problemas de interação que
podem impactar na motivação da sua utilização e apropriação, atingindo também os
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Figura 7.3 Obrigatoriedade do email.

processos de ensino e de aprendizagem. Esses problemas de interação também foram
detectados em Rosa, Schwarzelmüller e Matos (2015) e foram relatados no Caṕıtulo 1,
Seção 1.1. Considerando a interação como um processo comunicativo, é posśıvel que
os interlocutores (designers e usuários) não estejam se comunicando adequadamente, ou
seja, conforme o conceito de interação da Engenharia Semiótica os signos dispostos na
interface pelo designer podem não estar sendo interpretados pelos usuários.

7.2 RESULTADOS DO BRAINSTORM

O BrainStorm foi realizado com oito participantes, sendo eles: dois professores, cinco
estudantes e uma pesquisadora. As ideias dos participantes foram escritas em notas
autoadesivas e pregadas no quadro branco da sala onde foi aplicada a técnica. A partir
das notas autoadesivas, foi criada a tagcloud da Figura 7.4.

Figura 7.4 Tagcloud gerada a partir dos post-its do BrainStorm
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Analisando a tagcloud é posśıvel constatar que os participantes do BrainStorm bus-
cam por um software educacional que favoreça um ambiente educacional e de entreteni-
mento, pois as palavras filme, jogos, quadrinhos e desenhos estão evidência, em relação
às demais. Porém, problemas de funcionalidades também foram destacados pelos par-
ticipantes, como: senha, acesso, login. Esses problemas também foram apontados no
Contextual Inquiry.

Além dessas palavras, uma que também está em destaque é a poluição. A poluição que
os participantes se referem é a dispersão dos conteúdos nas páginas do TecCiencia e até
mesmo a quantidade exagerada de informações visuais causando confusão no momento
da interação.

Com os resultados do BrainStorm foi posśıvel elevar os resultados sobre os problemas
de interação com o TecCiencia. Desse modo, conforme era esperado, a integração dos
resultados do Contextual Inquiry e do BrainStorm possibilitaram a clarificação dos pro-
blemas de interação e as expectativas dos usuários com relação a um software educacional
que possa contribuir para a educação escolar do ensino fundamental II, não focalizando
somente em conteúdo pedagógico/educacional, mas também em um espaço que possibilite
a construção do conhecimento de forma divertida e lúdica.

Essas duas técnicas do DP representam fase do DCC de análise de contexto.

7.3 RESULTADOS DO BRAINDRAW

A aplicação BrainDraw foi dividida em duas sessões. Foram convidados os mesmos
participantes do BrainStorm e do QHC. Para a primeira sessão compareceram os dois
professores, a pesquisadora e quatro estudantes (cf. Figura 7.5). Nessa sessão foi pro-
posto que os participantes desenhassem a Página Inicial e o Cadastro do TecCiencia.
Os participantes não tiveram dificuldade em entender como funciona a técnica, porém
durante a aplicação somente utilizaram lápis grafite.

Figura 7.5 Primeira sessão de aplicação do BrainDraw

Para a segunda sessão da aplicação do BrainDraw compareceram somente a profes-
sora Ĺılian e mais três estudantes (cf. Figura 7.6). Foi proposto para os participantes
desenvolverem desenhos correspondente à página do blog e da comunidade. Nessa sessão
os participantes utilizaram lápis coloridos para produzirem os desenhos.

Em cada uma das sessões, realizadas em dias diferentes, foram (re)desenhados duas
páginas do TecCiencia. Conforme a quantidade de pessoas que compareceram às aplicações
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Figura 7.6 Segunda sessão de aplicação do BrainDraw

da técnica, foi gerada a quantidade de desenhos apresentados na Tabela 7.1. Os desenhos
produzidos são apresentados no Apêndice F.

Tabela 7.1 Quantidade de desenhos produzidos pelo BrainDraw
Página Quantidade

Inicial 7
Cadastro 7
Blog 4
Comunidade 4

Total 22

Os desenhos foram transformados em protótipos de baixa fidelidade e todos os nove
participantes foram convidados a escolher os melhores protótipos de baixa fidelidade para
serem transformados em protótipos de média fidelidade2 (cf. Figura 7.7). Os protótipos
de média fidelidade foram produzidos pelos designers de interação e a sua qualidade
foi avaliada pela técnica Think-Aloud. Os resultados da avaliação são apresentados na
próxima seção.

Uma vez que os usuários foram responsáveis pelo desenvolvimento da interface, os
usuários puseram na interface signos que fazem parte dos seus sistemas de significação,
consequentemente da sua cultura, haja vista que o BrainDraw resulta na fusão de ideias
dos seus participantes, segundo Muller, Haslwanter e Dayton (1997).

Diante do conceito de interação da Engenharia Semiótica a interface é uma coleção
de signos codificados pelo designer para enviar mensagens ao usuário sobre quem ele é, o
que ele precisa fazer e as formas que ele prefere interagir (De Souza, 2005). Uma vez que
os desenhos produzidos por meio da técnica contou com a participação dos usuários, esses
próprios usuários atuaram como designers de interação, dispondo signos provenientes das
suas culturas. Sendo assim, foi posśıvel estabelecer um design de interação multicultural,
considerando as diferenças culturais dos participantes.

2O Apêndice G apresenta os protótipos de média fidelidade com o tamanho maior.
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Figura 7.7 Protótipos de média fidelidade gerados a partir dos desenhos

7.4 RESULTADOS DO THINK-ALOUD

Os quatro protótipos de média fidelidade produzidos a partir dos desenhos dos usuários
do TecCiencia foram avaliados por meio da técnica Think-Aloud. Por meio da aplicação
da técnica foi posśıvel encontrar diversas evidencias que caracterizam as interfaces quanto
a sua interpretação pelos usuários, sendo esses os produtores da interface.

A partir do protocolo de interação proposto na metodologia os participantes navega-
ram entre a página inicial, o cadastro, o blog e a comunidade Nelson Mandela (comu-
nidade exemplo). A Tabela 7.2 apresenta a média de minutos e os minutos gastos por
cada usuário para realizar a técnica em ordem crescente por minuto. Apesar de todos os
participantes conseguirem concluir o protocolo, o tempo gasto e algumas falas3 chamam
a atenção para posśıveis problemas de interação.

Com relação ao tempo, a estudante Minerva executou o protocolo e só verbalizou uma
frase durante a interação com o TecCiencia (vide abaixo), no campo de justificativa do
cadastro, o que explica o pouco tempo gasto para a execução da técnica. Por sua vez, a
estudante Luna somente verbalizou breves frases na página inicial, no cadastro e no blog.

Estudante Minerva: “Porquê acho muito bom”.

Por outro lado, estudante Gina demorou mais que os demais participantes devido ao
seu pouco conhecimento de informática, conforme ela mesmo mencionou:

Estudante Gina: “Eu não sei nada de informática”.

3A transcrição completa do Think-Aloud encontra-se no Apêndice H
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Tabela 7.2 Tempo gasto pelos participantes realizarem o Think-Aloud
Participante Minutos

Minerva 02:25
Luna 04:40
Will 07:00
Rony 07:55
Lila 08:30

Harry 09:48
Ĺılian 12:52
Jack 19:40
Gina 26:23

Média 11:13

Além disso, Gina passou cerca de cinco minutos para digitar os dados solicitados no
cadastro. É posśıvel constatar observando o v́ıdeo da tela do notebook que a dificuldade
que Gina possúıa estava na digitação dos dados e não na interpretação do que era soli-
citado. Para evidenciar o pouco conhecimento de informática, Gina solicita ajuda para
colocar o que está digitando em minúsculo conforme o relato abaixo.

Estudante Gina: “Professor, eu não estou conseguindo botar a letra minúscula”.

O estudante Jack também teve o tempo elevado para realizar o Think-Aloud. Durante
cerca de dois minutos Jack não seguiu o protocolo proposto. Após solicitar ajuda para que
o pesquisador explicasse novamente o protocolo, Jack passou aproximadamente quatro
minutos para encontrar o link que o direcionava para a página do cadastro. Somente
depois do pesquisador restringir o local de pesquisa Jack conseguiu encontrar o link,
conforme o diálogo abaixo.

Pesquisador: “Você já olhou as coisas que estão do lado esquerdo?”

Estudante Jack: “Aqui assim?”.

Pesquisador: “Sim, você já olhou áı?”

Estudante Jack: “Não.”

Pesquisador: “Tá lá encima, tá no lado esquerdo”.

Estudante Jack: “Aqui?”

Apesar da dificuldade de Jack, os demais participantes conseguiram encontrar o link
para efetuar o cadastro em um tempo menor. Na percepção do professor, o local onde
está o link para o cadastro está ideal:

Professor Will: “Embaixo tem um link, né, criar novo usuário, para quem
vai se cadastrar pela primeira vez. Entrar também. Pronto, aqui tá perfeito.
Para mim tá ótimo, o suficiente na minha visão”.
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Durante o cadastro alguns participantes relataram problemas para interpretar a caixa
de texto do endereço, porém alguns usuários interpretaram corretamente, outros usuários
questionaram a necessidade da solicitação, conforme os seguintes relatos:

Estudante Jack: “E meu endereço é? Deixe eu perguntar ao professor. O
endereço é onde eu moro?”

Estudante Rony: “Não sei qual endereço estais a falar”.

Estudante Luna: “Ah, não sei se deveria pedir o endereço [...]”.

Desse modo, sugere-se a mudança na caixa de texto para algo que todos possam compre-
ender que o espaço é para informar o seu endereço ou até mesmo retirar o campo.

Já na página do blog, o diálogo evidencia a interpretação confusa feita por um parti-
cipante:

Estudante Jack: “Agora eu to no blog do TecCiencia”.

Pesquisador: “E áı?”

Estudante Jack: “Agora ir na comunidade, que e aqui que eu to”.

Pesquisador: “Não, você ta onde?”

Estudante Jack: “No blog, que olhe aqui o perfil”.

Pesquisador: “Agora é?”

Estudante Jack: “Ir na comunidade, que no caso, é essa aqui.”

Pesquisador: “Qual?”

Estudante Jack: “Essa.”

Pesquisador: “Não, blog e diferente de comunidade. Agora você tem que
entrar na comunidade, você tá no blog.”

Estudante Jack: “Isso, comunidade, aqui, de Nelson Mandela.”

Jack está na página do blog, porém, ele afirma também estar na página da comunidade,
pois interpreta que a página do blog e a da comunidade são a mesma coisa.

Semelhantemente, a pesquisadora Lila confunde a página da comunidade Nelson Man-
dela com um blog conforme o relato abaixo:

Pesquisadora Lila: “Agora, aqui é o que mesmo? Não é a comunidade Nelson
Mandela, é? É. [...] Esse perfil é o perfil da comunidade Nelson Mandela,
é isso? Ou é o perfil de uma pessoa chamada Nelson Mandela? Isso aqui
ta meio confuso. Bom, mas eu também tinha clicado em Nelson Mandela,
encima da pessoa, ficou meio confuso agora, não é?”

No ińıcio do relato a pesquisadora não reconhece que está na comunidade Nelson
Mandela, mas logo confirma a sua hipótese. Porém, em um relato mais à frente a dúvida
ressurge, pois ela considera a página confusa por não entender se o perfil que estava
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indicando na página se era da comunidade ou do blog de uma pessoa chamada Nelson
Mandela. Para validar a hipótese ela pensou onde tinha clicado.

Ainda sobre a página da comunidade alguns participantes da pesquisa interpretaram
os campos (i) perfil, (ii)postagem de fotos, (iii)fotos de famı́lia, de modo diferente, a
saber:

Estudante Rony: Postagem de fotos, fotos da famı́lia, como é que é a famı́lia
dele.

Estudante Gina: Podemos falar algumas coisas, sobre nos, botar o perfil, a
foto do perfil e mais da famı́lia.

Professora Ĺılian: [...] me parece que eu preciso falar um pouco de mim, falar
do meu perfil.

Rony interpretou que nesses campos estariam informações sobre Nelson Mandela,
haja vista que eles estão na comunidade que trata sobre Nelson, porém, Gina e Ĺılian
interpretam que esses campos devem conter as suas informações. Mas, analisando a
interface, não é posśıvel compreender qual das duas situações está correta.

A pesquisadora Lila expõe a sua opinião sobre a página da comunidade deixando
claro que não gostou, já a professora Ĺılian afirma que a comunidade é clara ao fornecer
informações sobre o seu objetivo:

Pesquisadora Lila: “É, não gosto muito dessa tela de comunidades não”.

Professora Ĺılian: “[...] pelo menos fica claro para quem quer acessar essa
comunidade e saber do que se trata, né”.

Porém, é importante destacar que a página do cadastro, assim como as demais foram
desenhadas e escolhidas pelos participantes, possuindo sua autoria. O estudante Harry
fica impressionado ao ver a página da comunidade pela primeira vez e a estudante Gina
afirma que os estudantes selecionaram boas páginas para serem utilizadas como nova
interface do TecCiencia de acordo com os relatos abaixo:

Estudante Harry: “Nossa! Isso aqui é igual ao que a gente fez”.

Estudante Gina: “[...] tudo vai ficar lindo porque escolhemos boa páginas e
então só espero que acabe logo para eu já ver assim, pessoalmente [...]”

Por meio das evidências geradas a partir do Think-Aloud sugere-se que poucos par-
ticipantes tiveram problemas ao interagir com a nova interface do TecCiencia. A página
com a maior quantidade de problemas de interpretação é a da Comunidade, porém existe
falhas de interpretação no blog e no cadastro, todavia, em menores proporções.

7.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DO FRAMEWORK SEMIOPAR-
TIPATIVO

A partir da aplicação do framework semioparticipativo SPIDe, foi posśıvel realizar um
ciclo de redesign de interação do TecCiencia. Com o framework guiado pelo DCC foi
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posśıvel observar e analisar o contexto de utilização do TecCiencia e os seus usuários;
proporcionar um processo de design de interação onde as necessidades e as soluções par-
tem do usuário; conceder aos usuários a oportunidade de projetar (codificar) e de avaliar
(interpretar) os signos dispostos na interface que fazem parte dos seus sistemas de signi-
ficação de modo democrático.

Tendo em vista que os usuários participaram de todas as etapas de redesign de in-
teração do TecCiencia é posśıvel considerar que seus aspectos culturais foram valorizados.
Considerando que os sistemas de significação são formados socioculturalmente é fact́ıvel
que o framework semioparticipativo pode abranger aspectos culturais durante o (re)design
de interação de softwares educacionais, tornando-o multicultural.

Um dos exemplos de signos culturais colocados na interface é a referência ao continente
africano. Ao se deparar com a comunidade Nelson Mandela e as suas ligações com a
África, a estudante angolana Gina demonstra felicidade:

Estudante Gina: “[...] a comunidade, principalmente a minha África. A
África do Sul é um páıs que eu também quero conhecer. Eu sonho em conhecer
a África, a África do Sul do Nelson Mandela. Eu amo esse presidente”.

Outro signo foi enfatizado pela estudante Luna, onde o único comentário feito por ela no
blog foi o seguinte:

Estudante Luna: “Gostei do negócio da novela”.

O estudante Rony, que tem interesse por desenhos animados e por jogos de computador
enfatiza o Game de Naruto no blog:

Estudante Rony: “Tem até Naruto, mas pere áı, Naruto é um game”.

Tendo em vista que o DCC é uma prática com o objetivo de manipular a mensagem
codificada através de signos na interface é posśıvel considerar que a associação entre essa
prática semiótica e as técnicas do DP aplicadas na pesquisa-ação puderam incluir signos
que fazem parte da cultura dos participantes e que consequentemente facilitaram na
interpretação da interface, apesar de alguns signos ainda causarem confusão no momento
de interação.

7.6 RESULTADOS DO GRUPO FOCAL

O grupo focal teve como objetivo avaliar a aplicação do framework semioparticipativo.
A transcrição do grupo focal encontra-se no Apêndice I. Após a interpretação da trans-
crição do áudio, foi posśıvel considerar que os participantes não tiveram problemas com a
execução das técnicas. Algumas falas evidenciam que os participantes se sentiram autores
da nova interação do TecCiencia e aprovaram o modo como foi conduzido o framework,
conforme os relatos abaixo:

Relato 1: “Sim, porque a gente podia fazer do nosso jeito”.

Relato 2: “Porque a gente podia assim, concluir o pensamento do outro colega
da gente, eles fizessem o desenho como seria montar uma página, do ińıcio”.
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O próximo relato indica a valorização do perfil democrático e colaborativo do SPIDe
a partir das técnicas do DP:

Relato 3: “Muito interessante, como o nome já diz foi dinâmico, todo mundo
pensou sobre o assunto, todo mundo pode contribuir de alguma forma acres-
centando um dado a mais, quer seja uma imagem, quer seja um pensamento,
tudo isso em prol da mesma via, da qualidade e da estruturação da página Tec-
Ciencia. Foi interessant́ıssima, foi rápida, mas ativaram muitas ideias, pen-
samentos, todos participaram, todos colaboraram, uma atividade assim rede
colaborativa”.

Um dos problemas sugeridos por um dos participantes foi o pouco tempo (dois minu-
tos) de mudança de página, durante o BrainDraw. Conforme o relato abaixo deveria ser
disponibilizado mais tempo antes da troca de páginas:

Relato 4: A dinâmica é muito interessante, mas o tempo limita a nossa cria-
tividade, a gente parar para repensar melhor, analisar, não sei se no momento
que você recolhe e depois vai dar a devolutiva a gente tenha uma dimensão
maior sobre cada aspecto colocado, mas o tempo limitou um pouco a gente
traçar nossa criatividade, embora contemple traga novas ideias.

Porém, apesar dessas considerações expostas pelos participantes, um dos participantes
elucida que eles não são designers e que cada um possui suas limitações, assim como é
abordado por Druin (1999), todavia, com a aplicação do framework, as principais ideias
para melhoria dos TecCiencia puderam ser explicitadas e dispostas na interface, conforme
é apresentado no relato abaixo:

Relato 5: “Pensando bem nós não somos designer, talvez as principais ideias
estivessem expressas no papel, as nossas ideias, claro que teve gente que ficou
com a sensação de que poderia ser mais bem desenhado, melhor pintado ou por
conta do tempo não concluiu, mas assim os melhores itens, melhores ideias,
os melhores ı́cones, tudo isto foi posto”.

A partir dos resultados apresentados, foi posśıvel identificar que por meio do SPIDe
foi constrúıdo protótipos que inclúıram aspectos culturais dos participantes no redesign
de interação do TecCiencia. A proposta de associação do Design Participativo e da En-
genharia Semiótica formando o SPIDe pôde facilitar desde a analise contextual, passando
pela engenharia de interface e finalizando na avaliação da interação a coautoria (code-
signing) dos usuários no redesign de interação do TecCiencia. Desse modo, os usuários
sáıram da perspectiva de testadores e assumiram o papel de designer de interação, po-
dendo democraticamente participar de todas as decisões determinadas durante o redesign
de interação.



Caṕıtulo

8
“Porque comunicação significa, lá no fundo, comunhão...” (BORDENAVE, 1983, p. 10)

CONCLUSÃO

Este trabalho buscou compreender como o processo de design de interação de uma tec-
nologia digital pode considerar aspectos culturais de um ambiente escolar. Para atender
ao objetivo, foi realizada uma pesquisa-ação a fim de examinar o uso de uma aborda-
gem para o design de interação que considere os aspectos culturais, com a participação de
estudantes e professores do ensino fundamental durante o processo de design de interação.

Inicialmente foi realizada a exploração sobre os temas de pesquisa, que possibilitou a
fundamentação teórica sobre a Interação Humano-Computador (IHC), Cotidiano e Cul-
tura Escolar, Cultura e Semiótica.

A escola é um ambiente multicultural por natureza e essa caracteŕıstica deve ser
considerada durante o processo de (re)design de interação dos softwares educacionais, pois
as diferenças culturais podem causar problemas de interação que impactam na adoção,
na apropriação e nos processos de ensino e de aprendizagem.

Cultura é um termo consideravelmente complexo e tem evolúıdo por meio do tempo.
A Semiótica é considerada a lógica da Cultura e devido a isso é posśıvel prover um estudo
que envolve a Cultura sob uma perspectiva semiótica, pois os sistemas de significação de
cada sujeito é formado sócio-culturalmente. No caso desta dissertação, como base teórica
foi adotada a teoria de IHC Engenharia Semiótica (EngSem).

A partir do conceito de interação da EngSem, os sistemas de significação dos inter-
locutores da interação (designers e usuários) podem ser provenientes dos mais variados
contextos culturais, o que pode impactar na interpretação dos signos dispostos na in-
terface. Desse modo, foi proposto que o usuário seja autor da interface por meio da
manipulação das mensagens de comunicação.

Alicerçada nessas construções conceituais, foi realizada uma revisão sistemática da
literatura afim de continuar a exploração sobre os temas da pesquisa, porém a revisão
sistemática teve um objetivo mais especifivo: investigar as abordagens participativas
utilizadas por pesquisadores no design e avaliação da interação de softwares educacionais.

Com base na revisão sistemática, é posśıvel concluir a importância dada pelos pes-
quisadores à participação dos usuários no design e avaliação da interação de softwares
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educacionais. O Design Participativo foi a abordagem participativa mais utilizada pelos
pesquisadores. É importante ressaltar que só foram encontradas, por meio da revisão
sistemática, duas produções ciéntificas que tratam sobre os aspectos culturais no design
e avaliação de interação de softwares educacionais.

Consequentemente o Design Participativo foi a abordagem participativa escolhida
para promover a participação dos professores e estudantes no redesign de interação do
software educacional TecCiencia. O TecCiencia foi escolhido por possuir problemas de
interação que podem impactar nos processos de ensino e de aprendizagem.

Foi efetuada a associação entre técnicas de Design Participativo e a prática de design
de interação proposta pela Engenharia Semiótica (cf. Tabela 8.1), formulando o SPIDe,
um framework metodológico semioparticipativo, confome apresentado na Figura 6.2.

Tabela 8.1 As técnicas que compõem o SPIDe
Engenharia Semiótica Design Participativo

Contextual Inquiry
Brainstorm
Braindraw

Design Centrado na
Comunicação

Think-Aloud

Para reconhecer a fluência digital dos participantes da pesquisa-ação, estudantes e
professores da Escola Municipal Cidade de Jequié, foi aplicado um questionário que evi-
denciou que a maioria dos participantes da pesquisa não são capazes de fazer uso de
ferramentas computacionais. A aplicação foi necessária para entender o contexto escolar
em relação a utilização de tecnologias digitais na educação.

Para conhecer o contexto cultural dos participantes da pesquisa-ação, foi aplicado
um Questionário sobre Hábitos Culturais. A partir da análise dos resultados do ques-
tionário, foi posśıvel constatar o perfil multicultural da escola e da pesquisa. Apesar de
alguns hábitos culturais serem semelhantes, vários hábitos são diferentes, clarificando a
diversidade cultural dos participantes da pesquisa-ação.

Com a aplicação do SPIDe, tornou-se posśıvel a participação ativa dos usuários por
meio da manipulação das mensagens de interação durante o redesign de interação do
software educacional TecCiencia.

O Contextual Inquiry e o BrainStorm resultaram em cŕıticas e sugestões de melhorias
tanto na perspectiva de pesquisadores quanto na perspectiva dos usuários. Por sua vez, o
BrainDraw possibilitou que os usuários criassem uma nova interface para o TecCiencia.
Uma vez que os usuários puderam desenhar a nova interface, eles dispuseram signos que
fazem parte dos seus sistemas de significação, consequentemente, traços das suas culturas.

A última técnica do SPIDe, o Think-Aloud, permitiu que os usuários avaliassem in-
teração com a interface que eles criaram, tornando posśıvel a análise sobre o modo com
que a interface foi desenhada no BrainDraw. A partir da análise das avaliações constatou-
se que os usuários introduziram traços das suas culturas, fazendo com que a interação
com a interface fosse mais fácil. Alguns estudantes destacaram alguns signos dispostos
na interface que são referentes a sua cultura, tais como: Naruto, África, África do Sul,
Nelson Mandela, Novela.
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Sendo assim, como o processo de design de interação de uma tecnologia educacional
pode considerar aspectos culturais de um ambiente escolar? Com os resultados desta
pesquisa (apresentados no Caṕıtulo 7) foi posśıvel concluir que o SPIDe, um framework
semioparticipativo de (re)design de interação, pode incluir os aspectos culturais de um
ambiente escolar em um software educacional.

Um grupo focal foi realizado para avaliar a aplicação do SPIDe. Considerando a
análise do grupo focal possibilitou evidenciar que o SPIDe atingiu os objetivos de con-
siderar os aspectos culturais dos sujeitos-usuários no redesign de interação do software
educacional TecCiencia.

Esta dissertação apresentou um framework semioparticipativo, chamado de SPIDe,
que posśıbilitou a inclusão de aspectos culturais no processo de (re)design de interação
de um software educacional. Observando as diretrizes do Design for All a pesquisa pôde
estudar/contemplar especificamente os aspectos culturais. Este trabalho pôde contribuir
com algumas publicações em eventos regionais, nacionais e internacionais, apresentadas
durante o texto.

8.1 TRABALHOS FUTUROS

Como somente participaram seis estudantes, dois professores e uma pesquisadora, como
desdobramento da pesquisa, será investigado o impacto da nova interação do TecCiencia
durante o uso dos demais estudantes e professores da Escola Municipal Cidade de Jequié.

Haja vista que esta pesquisa tratou especificamente dos aspectos culturais no design de
interação de um software educacional, como trabalhos futuros sugere-se a confrontação do
framework semioparticipativo SPIDe com as diretrizes do Design for All visando identifi-
car aspectos que não puderam ser considerados pelo SPIDe. A partir dessa identificação,
a possibilidade de inclusão desses aspectos deve ser estudada.

Também será estudado o processo de aprendizagem da nova interface do TecCiencia
criada por meio do SPIDe e investigar como os conhecimentos prévios podem auxiliar a
interação por meio do racioćınio semiótico abdutivo.

Outro estudo a ser desenvolvido é a aplicação do SPIDe com participantes deficientes,
observando as diretrizes do Design for All. Será investigado se o SPIDe, do modo que foi
concebido, pode tornar os participantes deficientes em codesigners de interação, caso não
seja posśıvel essa inclusão, o SPIDe deverá ser adequado para incluir esse público.

Pretende-se também experimentar o SPIDe em outros tipos de softwares e ambientes,
tendo em vista reconhecer quão abrangete é o SPIDe e as suas limitações, em se tratando
de outras instâncias de experimentação.

Por fim, será investigada a posśıbilidade de integração do SPIDe nos processos de
Engenharia de Requisitos de software.
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1–205 p. Tese (Doutorado) — Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1998.
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ROSA, J.; SCHWARZELMÜLLER, A. F.; MATOS, E. Avaliação heuŕıstica da rede
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 95
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Apêndice

A
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E

ESCLARECIDO PARA PROFESSORES

97



 
 
 

1/2 
 

  Instituto de Matemática Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação  

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O Sr.(a) está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa “Design de 
Interação Multicultural: uma proposta semioparticipativa para o (re)design da interação de 
redes socioeducacionais”. Nesta pesquisa pretendemos Investigar (re)design da interação da 
rede socioeducacional TecCiencia por meio de uma abordagem de design 
semioparticipativo.  O motivo que nos leva a estudar é que com a utilização do design da 
interação por meio do processo semioparticipativo é possível adequar a interação da rede 
socioeducacional fazendo com que seja valorizada a diversidade cultural do contexto escolar e 
os aspectos pedagógicos. Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: 
contextual inquiry, brainstorm e braindraw. No contextual inquiry o(a) Sr.(a) utilizará o 
software TecCiencia enquanto um analista observa a sua interação com o software e produz 
um relatório sobre como o software foi utilizado. No brainstorm o(a) Sr.(a) irá descrever as 
dificuldades que houve em utilizar o TecCiencia e o que ela considera estar faltando no 
software. Por fim, no braindraw o(a) Sr.(a) desenhará de forma colaborativa as telas do 
software TecCiencia da maneira que ela considera eficaz. Todos esses trabalhos serão 
efetuados em grupo. Esses procedimentos não oferecem risco algum a integridade física ou 
moral dos seus participantes, bem como despesas, prejuízos ou benefícios diretos.   O Sr.(a) 
terá o esclarecimento sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre para 
participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 
participação a qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar 
não acarretará qualquer penalidade ou modificação na forma em que é atendido pelo 
pesquisador, que tratará a sua identidade com padrões profissionais de sigilo.  
Caso o(a) Sr.(a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda 
deseje retirar-se da pesquisa, por favor, entre em contato com os pesquisadores abaixo a 
qualquer tempo.  
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Pesquisador responsável – Jean Clemisson Santos Rosa,  
     jean.rosa@ufba.br, 
     (71) 9 8608-1700 
Pesquisador Colaborador – Ecivaldo de Souza Matos,  
       ecivaldo@ufba.br 
Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. Seu nome ou o 
material que indique sua participação não será liberado sem a sua permissão.  O(a) Sr.(a) 
não será identificado em nenhuma publicação que possa resultar. Este termo de 
consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, sendo que uma será arquivada 
pelo pesquisador responsável, no Departamento de Ciência da Computação da UFBA e a 
outra será fornecida o(a) Sr.(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 
arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse 
tempo serão destruídos. Os pesquisadores tratarão a sua identidade com padrões 
profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e 
científicos. 
 Eu, _____________________________________________, portador do documento de Identidade 
____________________ fui informado (a) dos objetivos da pesquisa Design de Interação 
Multicultural: uma proposta semioparticipativa para o (re)design da interação de redes 
socioeducacionais, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a 
qualquer momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de 
participar se assim o desejar. Declaro que concordo em participar. Recebi uma cópia deste 
termo de consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer 
as minhas dúvidas. 

Salvador, _________ de __________________________ de 20   . 
 
  Nome completo (participante)      Data 
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Instituto de Matemática 

Departamento de Ciência da Computação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O(a) menor ___________________________________________________________________, sob sua 

responsabilidade, está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa 

“Design de Interação Multicultural: uma proposta semioparticipativa para o (re)design da 

interação de redes socioeducacionais”. Nesta pesquisa pretendemos “Investigar (re)design 

da interação da rede socioeducacional TecCiencia por meio de uma abordagem de design 

semioparticipativo.”. O motivo que nos leva a estudar é que com a utilização do design da 

interação por meio do processo semioparticipativo é possível adequar a interação da rede 

socioeducacional fazendo com que seja valorizada a diversidade cultural do contexto escolar e 

os aspectos pedagógicos. Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: 

contextual inquiry, brainstorm e braindraw. No contextual inquiry o (a) menor utilizará o 

software TecCiencia enquanto um analista observa a sua interação com o software e produz 

um relatório sobre como o software foi utilizado. No brainstorm o (a) menor irá descrever as 

dificuldades que houve em utilizar o TecCiencia e o que ela considera estar faltando no 

software. Por fim, no braindraw o (a) menor desenhará de forma colaborativa as telas do 

software TecCiencia da maneira que ela considera eficaz. Todos esses trabalhos serão 

efetuados em grupo. Esses procedimentos não oferecem risco algum a integridade física ou 

moral dos seus participantes, bem como despesas, prejuízos ou benefícios diretos. Para 

participar deste estudo o(a) Menor sob sua responsabilidade não terá nenhum custo, nem 

receberá qualquer vantagem financeira.  

Caso o Senhor(a) tenha alguma dúvida ou necessite de qualquer esclarecimento ou ainda 

deseje retirar o consentimento de participação do Menor sob sua responsabilidade da 

pesquisa, por favor, entre em contato com os pesquisadores abaixo a qualquer tempo.  

 

Pesquisador responsável – Jean Clemisson Santos Rosa,  

     jean.rosa@ufba.br, 

     (71) 9 8608-1700 

Pesquisador Colaborador – Ecivaldo de Souza Matos,  

       ecivaldo@ufba.br 
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Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição quando finalizada. O nome do Menor sob 

sua responsabilidade ou o material que indique sua participação não será liberado sem a sua 

permissão.  O Menor sob sua responsabilidade não será identificado em nenhuma 

publicação que possa resultar. Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas 

vias originais, sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável, no 

Departamento de Ciência da Computação da UFBA e a outra será fornecida ao senhor. Os 

dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o pesquisador 

responsável por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. Os 

pesquisadores tratarão a identidade do Menor sob sua responsabilidade com padrões 

profissionais de sigilo, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e 

científicos.  

 

 

Eu, _____________________________________________, portador do documento de Identidade 

____________________ responsável pelo Menor _______________________________________________________, 

fui informado(a) dos objetivos da pesquisa Design de Interação Multicultural: uma proposta 

semioparticipativa para o (re)design da interação de redes socioeducacionais, de maneira 

clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei solicitar 

novas informações e modificar minha decisão de consentimento de participação do Menor 

sob minha responsabilidade, se assim o desejar. Recebi uma cópia deste termo de 

consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Salvador, _________ de __________________________ de 20   . 

 

  Nome completo (participante)      Data 

 

  Nome completo (Responsável)      Data 
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 Instituto de Matemática Departamento de Ciência da Computação Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação   
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS  Eu___________________________, CPF ____________, RG_______________, 

depois de conhecer e entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e 
benefícios da pesquisa, bem como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem 
e/ou depoimento, especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 
AUTORIZO, através do presente termo, os pesquisadores Jean C. S. Rosa e o Dr. Ecivaldo 
Matos do projeto de pesquisa intitulado “Design de Interação Multicultural: uma proposta 
semioparticipativa para o (re)design de interação de redes socioeducacionais” a realizar as 
fotos que se façam necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus 
financeiros a nenhuma das partes. 
 
Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 
depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 
favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 
nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) 
e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 
5.296/2004). 
 
 
Salvador - BA, __ de ______ de ______ 
 
 
 

______________________________ 
Participante da Pesquisa 
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Instituto de Matemática 

Departamento de Ciência da Computação 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação 

 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS 

 
Eu___________________________, CPF ____________, RG_______________, responsável 

pelo menor (a) _____________________________________, depois de conhecer e 

entender os objetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa, bem 

como de estar ciente da necessidade do uso da imagem e/ou depoimento do menor, 

especificados no Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), AUTORIZO, através do 

presente termo, os pesquisadores Jean C. S. Rosa e o Dr. Ecivaldo Matos do projeto de 

pesquisa intitulado “Design de Interação Multicultural: uma proposta semioparticipativa 

para o (re)design de interação de redes socioeducacionais” a realizar as fotos que se façam 

necessárias e/ou a colher meu depoimento sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das 

partes. 

 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou 

depoimentos para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em 

favor dos pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto 

nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.° 10.741/2003) 

e das pessoas com deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 

5.296/2004). 

 

 

Salvador - BA, __ de ______ de ______ 

 

 

 

__________________________________ 

Responsável pelo menor (a) 
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Relatório 01 – 29/07/2015 – Turma 01
De uma maneira geral, a maioria dos alunos teve dificuldades de lidar com aspec-

tos básicos de um navegador. Nem todos sabiam onde colocar o endereço para o site.
Também há dificuldades em lidar com a escrita no computador, em parte por não sabe-
rem a funcionalidade de teclas como CAPS LOCK e SHIFT, em parte por um pouco de
deficiência em Ĺıngua Portuguesa.

Talvez o Onda Digital pudesse realizar uma oficina de conhecimentos básicos em
internet, posteriormente com estas crianças.

Grande parte dos estudantes não possúıa e-mail ou não lembrava do endereço e lo-
gin. Desta forma, foi necessário gastarmos um tempo para realizar a criação de e-mail
com as crianças, entretanto nem todos conseguiram fazer, pois foi solicitado que estes
apresentassem um número de celular para confirmação do cadastro.

Talvez, no futuro, o Onda possa montar um servidor de e-mail integrado com o Tec-
Ciencia para que alunos da rede pública possam se cadastrar sem grandes complicações.

Claro, houve em torno de três alunos que estavam mais adiantados, chegando inclusive
a se cadastrar por conta própria no TecCiencia sem necessidade de maiores instruções de
minha parte.

Por conta das dificuldades em criar o e-mail dos alunos, o cadastro no TecCiencia será
realizado no próximo encontro.

Relatório 02 – 29/07/2015 – Turma 01
No momento em que fiquei sozinho com os alunos em sala, eu apresentei a eles o

método que usaŕıamos para criar um cadastro no TecCiência: primeiramente criaŕıamos
um e-mail no bol.com.br para ser usado no cadastro da rede social e posteriormente,
faŕıamos o cadastro no tecciencia.ufba.br. Alguns alunos conseguiram realizar o cadastro
sem problemas, enquanto outros precisaram que eu desse algum tipo de aux́ılio. Cerca
de 5 alunos não conseguiram criar um e-mail no Bol por causa de alguma falha na
configuração do antiv́ırus instalado em algumas máquinas. Com essa falha, os alunos
não conseguiam visualizar o captcha e consequentemente, terminar o cadastro. Dois dos
alunos se predispuseram a terminar o cadastro em casa.
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Um dos alunos utilizou o computador de outro colega, que já havia terminado o
cadastro, para realizar o seu. E enquanto isso, os que já estavam com cadastro completo,
ficaram brincando em sites de jogos online.

Antes que eu pudesse verificar o que havia de errado com o antiv́ırus, a coordenadora
chegou na sala de aula para liberar os alunos, visto que o tempo já tinha se esgotado.

Relatório 03 – 29/07/2015 – Turma 02
Hoje, apresentamos o tecciencia para os alunos do sexto ano da escola cidade de

Jequié. Dai por diante comecei a auxiliar os alunos a fazerem o email , mas alguns não
consequiram por que não tinha telefone em mãos ou não tinha outro email o qual o
Gmail pedia. Em sequência tentando solucionar esse problema descobri que o Bol não
pedia número de telefone , porém com o tempo já vencido a coordenadora terminou o
processo. Outros consequiram cadastrar email por ter telefone e destes todos cadastraram
no tecciencia. No segundo horário que eu estava escalado apresentei o tecciencia para os
alunos em sequência fizeram o preenchimento do formulário no qual todos responderam.
No momento seguinte os alunos foram criar uma conta no Bol e muitos com extremas
dificultades , pois muitos não detém esse conhecimento e surgem diversas dúvidas, mas
todos fizeram seu email. Adiante para cadastrar no tecciencia foi outra dificuldade e
dúvidas; erros de login , link que não chegava no email para validar o tecciencia. No final
2 não consequiram cadastrar no tecciencia , pois o link não chegou. Minhas considerações
sobre o processo percebi que a maioria estão interessados a acessar videos de funk no
youtube, jogos online entre outras coisas. Teve uma aluna que chegou e perguntou-
me para que cadastrar no tecciencia? Respondi para você ter acesso a material digital
e estudar mais. Ela perguntou: e para que estudar? Disse para ter um futuro bom
e trabalhar. Ela: Não vou trabalhar tenho pai e mãe para cuidar de mim. Dentre as
dificuldades já esperadas vejo que muitos tem o interesse sim e precisam de apoio e tempo
para adequarem no ambiente virtual para aprender.

Relatório 04 – 29/07/2015 – Turma 02
Minhas observações se resumiam basicamente ao cuidado que as crianças tinham com

as máquinas e a experiência obtida fora da escola com a área de computação. Na reunião
que precedeu esta aula, tivemos contato com a coordenadora, suponho pedagoga, Ana
Paula, que nos informou da importância do projeto para a manutenção do conhecimento
e aprendizado entre os alunos. De modo que, previamente, pensei que os alunos tinham
realmente aulas regulares de informática: fato que não procedeu.

Na reunião que sucedeu a aula na Unifacs, percebi que era não só de minha opinião
como também de outros bolsistas, que as aulas de informática eram tidas como “pas-
satempos”, “preenchimento de espaço nos horários letivos”. Problemas estruturais da
educação tanto em esfera micro como macro, nos quais não vejo motivo em intensificar
as discussões, apenas citá-los.

Quando cheguei, com certo atraso, percebi a presença da pedagoga em sala, retirando-
se em seguida. Por mais que nosso papel a desempenhar seja a apresentação do TecCien-
cia, acredito que um acompanhamento pedagógico por parte dos profissionais da escola
(refiro-me diretamente aos professores) seria fundamental para o desempenho de nossa
tarefa. Desempenho este, diga-se de passagem, que acarretaria ganhos aos dois lados:
tanto de alunos para aprendizado e ferramentas digitais de conhecimento, quanto para
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nós bolsistas, em frutificarmos todo esforço e planejamento que fazemos durante nossas
reuniões.

A grande dificuldade não consistiu, a priori, em somente fazer com que os alunos
criassem um e-mail, mas orientá-los da importância desse e-mail para futuros outros usos.
Por mais que apresentar o TecCiencia fosse nossa prioridade, alguns passos precisavam ser
trilhados para que os educandos tivessem ciência da responsabilidade do uso de recursos
da web.

Percebi que muitos dos educandos não possúıam computador em casa, e quando faziam
uso externo a finalidade não era para estudar. Esta conclusão foi tirada observando que
grande parte dos educandos preenchia o questionário com muito desconhecimento do que
fôra apresentado como pergunta: aliás, achei as questões muito aprofundadas para os
educandos, defino aprofundado aqui como sendo de desconhecimento de grande parte dos
educandos, já que tarefas simples como digitar em um editor de texto era algo, que para
eles, soava estarrecedor e desconhecido. Acredito que critérios socioeconômicos deveriam
ser levados em consideração na elaboração do questionário, de modo que não se tornasse
enfadonho, extenso ou até mesmo suscet́ıvel a respostas aleatórias (alguns estudantes
respondiam randomicamente e sem interesse em tirar dúvidas sobre as questões).

Os jogos protagonizavam, pelo menos em termos de diálogos, as preferências dos es-
tudantes. Assim que realizavam quaisquer de nossas orientações, procuravam em seguida
por games e sites de entretenimento (como o youtube). Um dado interessante: havia
estudantes que tinham maior conhecimento digital. Inclusive, estes auxiliavam aos que
tinham mais dificuldades na execução do que era solicitado para ser preenchido.

Como vejo os alunos com dificuldade de est́ımulo ao ensino, percebo que uma pro-
posta interessante é tornar o site TecCiencia mais atrativo. Defino aqui atrativo, não
relacionando à estrutura do site ou ao conteúdo contido, mas ao trinômio “educando -
ferramenta digital - educador”.

A grande incógnita é o tratamento que será dado por parte dos educadores, após a
inserção dos educandos em nossa proposta. É, empiricamente, sabido que há desleixo
por parte de alguns educadores da área pública (e isto falo com conhecimento de fatos
pessoais), nos quais não aprofundarei em celeuma, e diante da oferta de possibilidade
de soma ao ensino, o quesito chave é: qual o v́ınculo maior que estabeleceremos com os
educandos em termo de perpetuar o que está sendo investido? Uma vez que o legado
cultural é insofismável e o reforço ao uso das ferramentas digitais é o que as tornam
atrativas e de fato, em termos práticos, úteis.

De acréscimo, o laboratório possúıa boa estrutura, com quantidade de máquinas su-
ficientes para em torno de doze educandos. Era lastimável apenas o fato de o serviço
de internet ser instável, fato que fugia às nossas possibilidades: cada vez que a internet
“cáıa” os estudantes precisavam atualizar as páginas e muitas vezes, refazer até mesmo
os cadastros. Dos 12 estudantes, 03 estavam pendentes de realizarem os cadastros.

Relatório 05 – 31/07/2015 – Turma 03
Neste segundo dia de monitoria 31 de julho de 2015 das 10:30 às 11:40 na Universidade

Salvador (UNIFACS) monitoramos os alunos do sétimo ano da escola Cidade de Jequié.
Os objetivos propostos foram executados: aplicação do questionário, criação de email Bol
e criação de um login no TecCiencia para os 12 estudantes. A maior parte dos alunos não
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conseguiu acessar ao TecCiencia depois de criado o usuário. Mesmo problema ocorrido
no primeiro dia com os alunos do sexto ano. Esse problema deve ser devido a demora da
plataforma em aceitar os novos membros. Este fato é um dos aspectos a ser melhorado no
TecCiencia. A maioria quer utilizar os computadores como Lan House, ou seja, querem
acessar youtube, jogos onlines (FRIV), etc esse fato ocorreu também com os alunos do
sexto ano. Não sei o que ocorre, mas o tecCiencia tem que ser melhorado o seu acesso, pois
os alunos dispersam rápido e esse fato de não acessar gera esse desmotivo. Acredito que
muitos tem interesse em aprender algo a mais no TecCiencia, sendo assim, a colaboração
dos professores da escola e de suma importância no decorrer do semestre.

Relatório 06 – 31/07/2015 – Turma 03
Este relatório é referente ao primeiro dia de monitoria realizada em 31 de julho de

2015 das 10:30 às 11:40, na Universidade Salvador (UNIFACS) localizada na Federação,
um bairro de classe média-alta da cidade de Salvador. A monitoria foi realizada para
12 estudantes do 7º ano da Escola Cidade de Jequié, uma instituição municipal, vizinha
da UNIFACS. Em um primeiro momento, foi apresentada a proposta do TecCiencia e o
objetivo da aplicação do questionário, após as explicações foi aplicado o questionário de
fluência digital para os alunos em foco, com o objetivo de conhecer a realidade deles em
relação ao ambiente digital. Em um terceiro momento, orientaram-se os alunos enquanto
era criado uma conta de email Bol. Por último, auxiliaram os alunos na criação de um
login no Tecciencia.

Foram alcançados os objetivos propostos: aplicação do questionário, criação de email
Bol e criação de um login no TecCiencia para os 12 estudantes.

Os alunos tinham muita dificuldade em digitar o endereço do questionário que foi
escrito no quadro, pois às vezes eles não respeitavam o uso de maiúscula e minúscula,
este fato dificultou também no momento de criação do email. Segundo a professora,
os alunos têm aula de informática e mesmo assim apresentaram dificuldades básicas de
informática.

Alguns alunos perguntavam significados dos nomes presentes no questionário. Este
fato já havia sido advertido antes do dia da aplicação, quando houve a revisão do mesmo.

Alguns alunos terminaram as atividades mais rápido do que outros e pediam para
jogar enquanto aguardavam os demais. Uns dois a três alunos ouviam música enquanto
era explicado o que deveria ser feito, mesmo depois de serem advertidos. Acredita-se que
se deve relembrá-los dos objetivos de estar na iniciativa do programa.

Os estudantes não vão às aulas de informática munidos dos materiais escolares, por
isso foram emprestados canetas e papéis. Acredita-se que se as informações fossem escritas
no caderno deles seria mais dif́ıcil de serem perdidas.

A maior parte dos alunos não conseguiu acessar ao TecCiencia depois de criado o
usuário. Acredita-se que isso ocorreu devido a demora da plataforma em aceitar os novos
membros. Este fato é um dos aspectos a ser melhorado no TecCiencia.

O TecCiencia poderia dar sugestões de usuário para quem estar tentando se cadastrar,
pois isso dificultou o andamento da monitoria. Além de falhas do tipo: colocar um
nome de usuário e receber uma mensagem de já existente, mas depois de uns minutos o
mesmo nome de usuário estar dispońıvel. O cadastro de usuário do TecCiencia é bem
problemático.



RELATÓRIOS DO CONTEXTUAL INQUIRY 113

Uma aluna não conseguia mais acessar o email criado durante a monitoria, mesmo
escrevendo o endereço de email e a senha no papel fornecido. Este último fato é preocu-
pante, pois não há como garantir que todos os alunos tenham escrito as senhas e os emails
de modo correto. A monitoria era para ser realizada para os alunos do 7º ano, porém
havia dois alunos do 6º ano, inclusive um deles já tinha feito as tarefas com os monito-
res de quarta-feira, por isso ele ficou jogando enquanto os demais faziam as atividades
propostas.

Relatório 07 – 05/08/2015 – Turma 01
De ińıcio, os alunos se mostraram dispersos, por conta da ausência de internet para

realização das atividades programadas, a situação foi resolvida após cerca de 20 minutos.
Boa parte dos alunos não havia trazido o papel com o login e senha para o e-mail ou

para o TecCiencia, outros haviam copiado erroneamente estes dados. Por esta questão,
foi preciso refazer o cadastro de grande quantidade dos estudantes.

Durante a realização do cadastro de e-mails, muitos demonstraram dificuldade no
preenchimento de campos como endereço e nome. Algumas dessas dificuldades eram
relacionadas com falta de domı́nio da ĺıngua portuguesa, mas outras pela falta de conhe-
cimentos de informática básica, como uso de certas teclas como ctrl e shift.

Os alunos também demonstraram dificuldade na leitura das instruções apresentadas
pelo provedor do e-mail, bem como dificuldade em acompanhar o exemplo de criação
apresentado pelos monitores durante a aula.

A aula se mostrou mais dif́ıcil do ponto de vista disciplinar nesta semana, acredito
que em parte por que não havia representantes da escola nos acompanhando.

Talvez nas próximas atuações do TecCiencia, seja mais interessante realizar uma ofi-
cina básica de aplicativos de escritório antes com os estudantes.

Além disto, é preciso rever a funcionalidade de recuperar senha/login do TecCiencia.
Como está atualmente, o estudante precisa ter o login e e-mail utilizados no cadastro
para fazer a solicitação. Acontece que se ele esquecer o login, mesmo que informe o
e-mail correto, não consegue recuperar a senha, o que torna necessário um novo cadastro.

Relatório 08 – 05/08/2015 – Turma 01
Neste dia os alunos se atrasaram aproximadamente uns 20 minutos e chegaram à sala

de informática na companhia de [Ĺılian]. A mesma conversou com os alunos antes do
ińıcio da aula sobre a possibilidade de poderem utilizar no final da aula a internet a
vontade.

[Ĺılian] percebeu que assim como nas outras aulas precisaŕıamos novamente criar
emails e cadastros no tecCiencia porque os alunos esqueceram o login e senha, logo ela
buscou cadernos e lápis e ofereceu para que os mesmos utilizassem sempre nas aulas com
intuito de não perderem mais estes dados.

Como já foi dito a aula praticamente foi para ser feito novos emails e cadastros no
tecCiencia. Além da dificuldade dos alunos lembrarem as senhas também existe a demora
de confirmação do cadastramento no tecCiencia o que deixa os alunos impacientes.

Os poucos alunos que já possúıam cadastro puderam conhecer a plataforma, adicionar
seus colegas e seguir as comunidades, alguns tentaram publicar a pesquisa que fizeram
sobre o páıs em seus blogs, mas a todo o momento aparecia uma mensagem de erro (não
foi posśıvel gravar task: 1 erro) não sendo posśıvel fazer esta publicação.
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Assim conclui-se que não foi posśıvel seguir o que foi planejado.
Relatório 09 – 05/08/2015 – Turma 02
Apesar dos recentes esforços, mais uma vez a atuação no TecCiencia foi marcada por

dificuldades técnicas e de execução.
Novamente, a maioria dos alunos havia esquecido login/senha de e-mail ou do Tecci-

encia, o que tornou necessário que refizéssemos os mesmos passos das semanas passadas.
Como nenhum estudante trouxe material escolar para a sala onde ocorrem as atividades,
os alunos não têm o registro dessas informações por escrito.

Uma alternativa utilizada foi refazer o cadastro dos alunos que não recordavam as
informações e em seguida anotar estes dados num caderno utilizado pelos monitores.
Para surpresa geral, mesmo anotando as informações num caderno aparte, dois alunos
não conseguiram fazer logins em suas contas, pois anotaram as informações erradas.

Ao final, ficou constatado que, enquanto três alunos conseguiram completar as ati-
vidades propostas para o plano da primeira aula, os demais ainda estão presos no ciclo
criação de e-mail/criação de conta/configuração de perfil.

Tal impasse é agravado pelo fato de que o TecCiencia tem deficiências técnicas que
impedem a recuperação de conta/login.

Uma observação a se fazer é que tais dificuldades aparentam ser menores em turmas
com faixa etária superior. Talvez seja o caso de se repensar a estratégia entre as turmas
do sexto ano, principalmente no que diz respeito a forma como a ferramenta tem sido
implantada.

Neste ponto é preciso fazer uma reflexão séria levantando as seguintes questões:
Qual é de fato o objetivo da equipe do TecCiencia na Escola Municipal Cidade de

Jequié?
Este objetivo está sendo alcançado?
A implantação do TecCiencia nesta escola de fato deixará frutos?
Se os alunos sequer guardam as informações para login, como utilizarão o TecCiencia,

quando o Onda Digital não estiver mais presente na escola?
Relatório 10 – 05/08/2015 – Turma 02
Mais uma quarta-feira de experiências com a mesma turma (do dia 05/07). Cheguei no

segundo horário (das 10:30 às 12h) e pude observar minhas colegas bolsistas orientando
os alunos no que já havia sido previsto para diagnóstico: muitos dos educandos não
possúıam em mãos os dados do encontro passado, como e-mail, login TecCiencia e senha
de ambos anotados. Evidentemente, por questões de disponibilidade de bolsistas (antes
eram 2 bolsistas para uma turma com mais de dez alunos), no encontro passado alguns
cadastros ficaram pendentes. Outros também, em função da espera de confirmação via
e-mail.

Ratificando, muitos educandos precisaram refazer e-mail e cadastro no site TecCiencia
(o qual chamarei de Tec a partir daqui), o que por conclusões óbvias tomou grande parte
do tempo que seria dedicado, em planejamento, a já orientar os alunos na condução e no
usufruir das ferramentas do site.

Senti a turma mais compenetrada e decidida a conhecer a ferramenta digital, neste
segundo encontro. Os alunos pareciam mais otimistas e ainda que prevalecesse o desejo
incessante em sites de jogos, muitos já se sentiram confortáveis em questionar as possi-
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bilidades de uso do Tec. A comunidade oferecida no site lhes despertou um interesse em
interagir socialmente entre si, de modo que observei também uma familiaridade entre os
educandos e nós bolsistas. Achei um contato mais informal com os alunos, dialogando
na linguagem deles e me comunicando de modo a não impor o Tec, e sim oferecer uma
alternativa para aquele momento. Isso rendeu situações lúdicas.

Por fim, em breves palavras, considerei os avanços bem ńıtidos: aumentamos de
DOIS para TRÊS o número de bolsistas por turma, possibilitando uma maior assistência
aos estudantes. Este ato foi discutido em reunião passada, quando abordamos nossas
experiências pessoais e expomos nossas contribuições para o que consideraŕıamos uma
melhora no desempenho de interação com os educandos, visando também otimizar o
processo.

Consegui perceber vontade dos educandos na sociabilidade da comunidade do Tec,
e a carga de afeto que depositamos (pelo menos é uma perspectiva minha e altamente
subjetiva) ao desenvolver a empatia em entender a limitação do outro, sob condições
tão banalizadas por nós, corriqueiramente: um computador, ou uma ferramenta digital,
podem ser altamente instrutivos SE facilmente estiverem ao acesso cotidiano do indiv́ıduo.

Relatório 11 – 07/08/2015 – Turma 03
Este relatório é referente ao segundo dia de monitoria ocorrido no dia 07 de agosto de

2015 das 10:30 às 11:40, na Universidade Salvador (UNIFACS) localizada na Federação,
um bairro de classe média-alta da cidade de Salvador. A monitoria foi realizada para 8
estudantes do 7º ano da Escola Cidade de Jequié, uma instituição municipal, vizinha da
UNIFACS. Os alunos forma monitorados por duas monitora bolsistas do Onda Digital.
Pretendeu-se neste encontro auxiliar os alunos na utilização do TecCiencia.

Criou-se email para os alunos que não tinha uma conta de email Bol, porém o ob-
jetivo mais importante do dia e do projeto não foi alcançado, ou seja, criar usurário no
TecCiencia.

Os estudantes que não tinham email conseguiram criar uma conta no Bol, porém criar
um usuário no TecCiencia não foi posśıvel, um vez que a plataforma apresentou falhas
simples e essenciais de utilização da mesma, ou seja, os alunos criavam a conta e mesmo
assim não conseguiam acessar. Esse problema de acesso do TecCiencia deve ser reparado
com urgência, pois é muito complicado ficar com os alunos durante tanto tempo sem ter
o que fazer.

Apenas dois alunos conseguiram acessar o TecCiencia, sendo que eles estavam no
primeiro dia de monitoria. Os demais não conseguiram. Um dos dois estudantes conseguiu
acessar em casa.

O sistema de recuperação de senha do TecCiencia apresentou falhas graves de não
realizar o prometido, isto é, não recuperar a senha dos alunos que já haviam criado
usuário na plataforma. A troca de senha só funcionou com os dois primeiros e únicos
estudantes que conseguiram acessar à plataforma.

Um aluno teve que criar um novo email Bol, pois as informações presentes no papel
escrito por eles não era condizentes, pois apresentavam erros de senha e usuário. Acredita-
se que ele tenha escrito alguma letra errada ou faltando em alguma dessas informações.

Dos 12 alunos presentes no primeiro dia de monitoria apenas 3 estiveram no segundo
dia. Esse fato vale ser analisado, pois essa ausência foi significativa para o andamento da
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monitoria.

Os alunos estavam bem interessados, porém começaram a perder o interesse quando
não conseguiam se cadastrar. Eles estavam tranquilos, mas depois de não obter êxito
pediam para serem liberados, pois não entendiam porque tinham que estar ali. Os erros
de cadastro no TecCiencia não é um problema novo e, inclusive, ocorreu no primeiro dia
de monitoria.

Relatório 12 – 07/08/2015 – Turma 03

Meu primeiro contato com os estudantes da Escola de Jequié ocorreu durante a se-
gunda semana de trabalho da equipe do TecCiencia, sendo assim, encontrei a turma
de um modo provavelmente diferente dos colegas que ali estiveram na primeira semana.
Quando cheguei, as crianças já estavam familiarizadas com a minha colega Máısa que
estava presente junto com a mesma turma na visita passada. Assim que cheguei me
apresentei às crianças e me pus à disposição para se caso ocorresse alguma dúvida ou
precisassem de ajuda. Seguimos o “plano de aula” que acordamos no encontro do Tec-
Ciencia ocorrido no dia 03 de agosto de 2015, no qual decidimos dividir a turma em 2
grupos, os que já tinham feito o e-mail na ultima aula, e os que não tinham feito, então,
fiquei acompanhando o grupo que não tinha feito e-mail, e a colega Máısa com os que á
tinham feito.

Nos primeiros contatos com as crianças observei que havia um grande interesse por
parte delas de participar daquele processo que estávamos levando através da aula para
eles, se mostraram ansiosos por algo novo, então dei as primeiras orientações sobre como
fazer os e-mails, eram 5 crianças, todas aparentavam uma certa segurança com o manu-
seio do computador, exceto uma, inclusive fiquei na dúvida se era brasileira pois falava
um português diferente (não confirmei) , essa criança teve umas dificuldades básicas de
digitação, porém tive muita facilidade em ajuda-la pois ela estava bastante focada e in-
teressada, ao contrário das que já estavam mais familiarizadas com o computador, tive
a impressão de que como elas já conheciam algumas ferramentas, sites (Youtube, site
de jogos) acabavam perdendo o foco da atividade, isso ficou extremamente acentuado
quando surgiram alguns problemas técnicos que abordarei logo a seguir.

Durante a criação dos e-mails ocorreu tudo tranquilamente, as crianças preencheram
seus respectivos cadastros no site Bol, e só precisaram de uma ajudinha maior na hora de
preencherem o CEP, então abrimos o Google e procuramos o site dos Correios e através
dele pesquisamos os CEPs de suas residências. Iniciamos o cadastro no TecCiencia,
então começaram algumas dificuldades (que já eram conhecidas por nós da equipe), as
crianças preencheram o cadastro e não conseguiram fazer o login no site, isso ocorreu
porque o e-mail de confirmação demorou muito de chegar (a aula acabou e o e-mail não
chegou), tentamos por outras vias, como a opção “esqueci minha senha” pra ver se o site
respondia mais rápido, no meu grupo nada disso deu certo, nenhum dos 5 conseguiu ter
acesso à sua página no TecCiencia até o final da aula, e não demorou muito para que a
turma começasse a se dispersar, eu particularmente não os culpo, eles estavam ansiosos
e estimulados, porém não viram seu êxito na conclusão da atividade. Foi um pouco
constrangedor para mim ver aquelas crianças perguntando “cadê?” “nada ainda...” “que
chato...”, não pude evitar que eles migrassem para os outros sites, tentei, conversei com
cada uma das crianças individualmente, abri o TecCiencia e fiz o meu login para que elas
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pudessem ver como funcionava, expliquei qual era o nosso objetivo e como o TecCiencia
poderia ajuda-las, todas gostaram do que falei e acharam muito legal, demonstraram
um pouco de empolgação quando viram o perfil de pessoas conhecidas lá no TecCinecia
(nossa equipe mesmo, e um professor delas) mas na prática elas não experimentaram, e
migraram para os jogos, v́ıdeos e músicas.

De certa forma, nossa equipe já estava ciente de que isso e muitas outras coisas como
essa poderiam acontecer nessa visita, até porque fizemos aquele trabalho de apontar o
que poderia melhorar no site, acho que é contraditório levar algo que estudamos para as
escolas e sabemos que ainda há muito a ser feito, inclusive pensei se a diretora ou alguma
professora perguntar a algum estudante como foi a experiência com a nossa equipe e o
TecCiencia, o que eles diriam diante do que ocorreu ? Acho que isso não seria muito
positivo para nós, enfim, concluindo esse relatório, gostaria de destacar minha felicidade
em vivenciar essa experiência, o ambiente escolar é extremamente rico, acredito que ainda
há muito a ser observado.
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Apêndice

G
INTERFACES PRODUZIDAS A PARTIR DOS

DESENHOS

125



Página Inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

126



 Cadastro 

 

 

 

 

 

 

 

 
127



Blog 

 

 

 
128



 

Comunidade 

129



 

130
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Estudante: Minerva
z 00:00
♦ Página Inicial

z 01:00
♠ Página Cadastro

– Porquê acho muito bom.

♥ Blog

z 02:00
♦ Página Inicial

♣ Comunidade

♦ Página Inicial

z 02:25

Estudante: Harry
z 00:00
♦ Página Inicial

♠ Página Cadastro

z 01:00
z 01:45 – Solicitação de ajuda
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– Oh professor, pere. É pra fazer o cadastro ou é só pra analisar?
– Você tem que cumprir essas tarefas: tem que fazer cadastro, depois ir na página...
– Mas eu tenho que olhar ou fazer o cadastro?
– Olhar também e faz o cadastro. Tem que fazer os dois.
z 01:32 – Fim da ajuda
– Email, tá tranquilo aqui.
z 02:00
– Endereço aqui, data de nascimento, celular, ai meu Deus, errei.
z 03:00
– Porque é um jeito de fazer um dever de escola, conversar com o colega, entre outras

coisas.
♥ Blog

z 04:00
– É, ta legal. Vamos para a comunidade Nelson Mandela.
♠ Página Cadastro

♦ Página Inicial

♠ Página Cadastro

z 04:00
(Silêncio)
z 06:00
(Silêncio)
♥ Blog

z 07:00 – Solicitação de ajuda
– Me ajude aqui.
– Deixa eu tirar daqui.
♣ Comunidade

z 07:12 – Fim da ajuda
– Nossa! Isso aqui é igual ao que a gente fez. Imagem particular, Foto de famı́lia.
z 08:00
– É, ficou massa, os negócios sobre a África, pra gente sobre a gente. Os participantes

do grupo. Aqui ficou bom.
♥ Blog

♠ Página Cadastro

♦ Página Inicial

z 09:00
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– Página Inicial. Disciplinas.

z 09:48 – Fim

Estudante: Jack

z 00:00

♦ Página Inicial

– Lançamento de livro, disciplinas. Podia ter a disciplina sobre informática, ciências.

– Lançamento de livro. Aqui no login.

♣ Comunidade

– Postagem de fotos que depende, depende da pessoa.

z 01:00

– Fotos de famı́lia, eu acho que isso não é necessário, já que, já pode ver a foto da
pessoa.

– Endereço, por até ser, mas imagem particular acho que não precisa. Acho que não.

– Imagem particular, ah é, imagem particular é, pode ser, foto de famı́lia também
pode ter.

– Participantes, vão ter os participantes.

z 02:00

– Falar sobre mim, as coisas que eu quero né, pode. É, aspectos f́ısicos também de-
pende da pessoa, mas pode ser.

♦ Página Inicial

– Comunidade Nelson Mandela, deixe eu chamar ele aqui.

z 02:36 – Solicitação de ajuda

– Professor, aqui tem, eu li isso aqui olhe, agora eu vou na comunidade Nelson Man-
dela.

– Você tem que fazer isso aqui, o primeiro passo é qual?
– O cadastro.

– Então você vai ter que fazer. Ele tá áı na página, ai você tem que ver como faz o
cadastro.

z 03:00

– Então eu vou aqui em entrar?

– Veja tudo que tá na página e algum lugar vai deixar você fazer o cadastro.
– Pode tá aqui em baixo também? mas vai ta escrito cadastro. Onde tá?

– Eu não posso te dizer.
z 04:00

– Você tem que se cadastrar.
z 05:00

– Ah! Voltei.
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– Conseguiu? Você tá na página errada, você tem que se cadastrar. Primeiro você tem
que se cadastrar.

– Onde é isso? Aqui vai ser para fazer login. É para se cadastrar.
– Isso. Quando você se cadastra o que você faz?
– Vou aqui no TecCiencia.
– Não, suba áı. Tá aqui olhe, para se cadastrar tá em algum lugar aqui encima, não

precisa ver lá em baixo, ta aqui.
z 06:00
– Você já olhou as coisas que estão do lado esquerdo?
– Aqui assim?
– Sim, você já olhou áı?
– Não.
– Tá lá encima, tá no lado esquerdo.
– Aqui?
♠ Página Cadastro
– Obrigado.
z 06:32 – Fim da ajuda
– Nome, [Jack]. Email, eu não tenho aqui de cabeça. Cidade, Salvador. Celular eu

vou colocar o da minha mãe, sete um, nove na frente, oito oito, nove nove.
– Aqui meu endereço.
z 07:00
– É meu endereço é? Deixe eu perguntar ao professor.
z 07:09 – Solicitação de ajuda
– O endereço é onde eu moro?
– Sim.
z 07:22 – Fim da ajuda
– Tem que falar tudo. Rua Apolinário Santana, primeira atravessa.
z 08:00
– Por que eu quero me cadastrar no TecCiencia?
– Porquê, ops, tenho que colocar em maiúscula.
– Porquê eu acho que eu posso interagir com pessoas que eu conheço.
z 09:00
– Pessoas que eu conheço.
z 10:00
– Fazer coisas novas. Eu posso fazer né. Eu tenho a chance de escolher a página que

eu quero.
z 11:00
– Que eu me sinto seguro, né, de estar me interagindo sem medo.
– Então, eu vou falar de novo.
z 12:00
– Por que eu quero me cadastrar no TecCiencia? Porquê acho que eu posso interagir

com as pessoas, com as pessoas que eu posso conhecer agora, fazer coisas novas.
z 13:00
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– Eu tenho a chance de escolher a página que quero interagir com os meus colegas né.
E outras coisas né, que é fundamental.

♥ Blog

– Agora.

z 13:43 – Solicitação de ajuda

– Agora eu to no blog do TecCiencia.

– E áı?
– Agora ir na comunidade, que é aqui que eu to.

z 14:00

– Não, você tá onde?
– No blog, que olhe aqui o perfil.

– Agora é?
– Ir na comunidade, que no caso, é essa aqui.

– Qual?
– Essa.

– Não, blog é diferente de comunidade. Agora você tem que entrar na comunidade, você
tá no blog.

– Isso, comunidade, aqui, de Nelson Mandela.

♣ Comunidade

– Agora eu vou falar o que eu achei, é.

z 15:00 – Fim da ajuda

– Deixe eu ver, então aqui, como eu disse anteriormente, ela é muito boa. Ela é muito
boa, ela é muito boa, né. E aqui, olhe, perfil, tem a postagem de fotos, a postagem né.
Imagem particular, endereço, muita gente pode colocar, dependendo da pessoa.

z 16:00

– Foto da famı́lia né, pode até...

– Participante eu ainda não entendi, mas eu acho que é para você interagir. Aqui,
falar sobre você.

z 17:00

– Eu posso falar sobre mim para os meus colegas, posso falar sobre mim né. Falar
sobre mim, as coisas que eu penso né. Eu posso escolher o que eu vou colocar, pôr isso
que eu quero.

– Aspectos f́ısicos eu posso colocar também né, tal e tal e tal, e outras coisas né, deixe
eu ver, e mais coisas.

z 18:00

– É, você, curiosidades sobre mim?

– Essa curiosidade pode ser sobre os meus colegas né. Acho legal, é muito bom, então,
excelente, essa página aqui.

z 19:00

– Então, tá nota dez, nota mil. Aliás, gostei dessa parte, dessa comunidade.
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♥ Blog

♠ Cadastro

♦ Página Inicial

– Gostei, tá de parabéns viu. Gostei, gostei bastante, gostei muito, muito bom,
parabéns.

z 19:40 – Fim

Estudante: Rony

z 00:00

♦ Página Inicial

♠ Página Cadastro

– É né, ficou legal.

– Clique aqui para terminar

z 01:00

– Email. Não sei qual endereço estais a falar. Cidade, data de nascimento.

z 02:00

– Por que eu quero me cadastrar no TecCiencia?

♥ Blog

– Meus amigos. Sou até famoso, sou amigo do Pelé. Caramba, Obama, Angelina Jolie
e essa tia aqui que eu não conheço.

– Tem até Naruto, mas pere áı, Naruto é um game.

♦ Página Inicial

z 03:00

– Páginas, interesses, o que eu gosto e o que eu não gosto.

♠ Página Cadastro

z 04:00

(Silêncio)

z 05:00

♥ Blog

– Oia, tem até como identificar trolls na internet.
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z 06:00

– Nelson Mandela, é aqui.

♣ Comunidade

– Postagem de fotos, fotos da famı́lia, como é que é a famı́lia dele.

– África, África do Sul e sei lá o que. Você sabia, participantes.

♦ Página Inicial

– É, acho que é só isso.

z 07:00

– Biografia. Legal. Acabei.

z 07:55

Estudante: Gina

z 00:00

♦ Página Inicial

– Criar um novo usuário. Ixi!

♠ Página Cadastro

z 01:00

– Ai meu Deus!

z 02:00

z 02:50 – Solicitação de ajuda

– Professor, eu não estou conseguindo botar a letra minúscula.

z 03:00

– Pronto, aqui.
– Qualquer dúvida posso perguntar ao professor, né?

– Sim.
z 03:36 – Fim da ajuda

– Complicado viu, muito complicado. Eu não sei nada de informática.

z04:00

(Silêncio)

z 09:00

– Por que quero me cadastrar no TecCiencia? Porquê é importante para a escola
saber o seu endereço, não, incorreto.

– Porquê é importante né! Porquê é bom sempre. Porquê...

z 10:00

–Ai! Eu não vou pôs acento porquê não estou conseguindo, eu já, eu não sei bem
informática e não vou pôr o acento no ‘e’.



138 TRANSCRIÇÃO DO THINK-ALOUD

– Então, porquê, porquê é bom né! Porquê é importante . É importante a pessoa
saber, mais ou menos como chamamos, como chamas, se vives aonde, porquê qualquer
coisa.

z11:00
(Silêncio)
z 12:00
– É importante saber, mas ou menos como você é, hum, conhecer.
– Não precisa falar mais ou menos sobre. Não precisa falar muita coisa sobre você,

mas pelo menos o nome.
z 13:00
– O nome, a sua data. Hum! A sua data de nascimento também é pessoal.
– Mas, pelo menos a sua idade, seu nome, onde você vive, o seu número, porquê

qualquer coisa pode ir lá no seu perfil, que você fez.
– Tem algumas coisas pessoais, mas o seu nome não é pessoal. Quando você vai numa

rua você vai dizer alguém que te conhecer né, por exemplo, como te chamas? [Gina],
claro, e agora no outro também a outra.

– Tens que dizer de onde você é. As coisas pessoais não tem que se dizer né.
– É importante se cadastrar no TecCiencia, áı você consegue arranjar os seus amigos.
z 14:00
– É, fazer amizade, é, fazer o que? Uhm! outras coisas né.
z 14:53 – Solicitação de ajuda
– Professor?
– Já terminou?
z 15:00
– Não.
– Está com dúvida?
– Tó, aqui oh!
– Sim.
– Aqui, já terminou?
– Criar o seu perfil?
– Sim.
– Mas eu não quero criar o meu perfil.
– Mas você tem que se cadastrar. Agora você continua.
– Aonde eu tenho que fazer o que?
– Você ver aqui. [apontando para o protocolo]
– Ah! ah não professor. Tenho que ir na comunidade.
– Agora você precisa ir na comunidade Nelson Mandela.
– Angelina, Nelson Mandela. Eu entro aqui? É isso?
– Sim.

♣ Comunidade
– Professor...
z 16:00
– Desculpa.
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– O que você achou da página?
– Eu não gostei dos aspectos f́ısicos. Eu gostei da página.
– Aı́ eu falo aonde professor? Do que eu gostei?
– Você só vai dizer
– Ah! na câmera né?
– Isso.
– Ah! Aı́ depois eu passo?
– Depois você vai para a próxima tarefa, voltar para a página inicial.
– Ah tá, entendi. Obrigado professor.
z 16:57 – Fim da ajuda
– Ah! Essa aqui.
z 17:00
– Essa comunidade do Nelson Mandela eu gostei. Gostei porquê fala mais ou menos

sobre a minha África, a Angola.
– Aı́ eu gostei mais o que? Eu gostei falar sobre você. Podemos falar algumas coisas,

sobre nós, botar o perfil, a foto do perfil e mais da famı́lia. Eu amei. Participantes.
– Eu gostei, gostei, amei, amei demais. Eu gostei dessa imagem, gostei dessa turma

do Nelson Mandela.
– Não sei como explicar, não sei como dizer. Eu só amei, amei e pronto né.
z 18:00
(Silêncio)
z 19:00
– O que é que eu fiz agora? Eu fiz uma coisa aqui e quero voltar para a página inicial,

áı eu acho que fiz uma besteira. Sim, eu fiz. Eu fiz algo aqui muito grave.
– Tenho que chamar o professor porquê eu fiz algo horŕıvel.
– Essa gente né que não sabe fazer nada de informática. Hum!
z 20:00
– E eu não sabe mexer no computador, dá nisso né, áı eu fiz uma coisa.
z 20:33 – Solicitação de ajuda
– Professor?
– Terminou?
– Eu não sei como ir na página inicial.
– Você não conseguiu?
– Não.
– Mas você já terminou?
– Não, falta. Mas eu já falei sobre o Nelson Mandela. Da comunidade do Nelson

Mandela.
– Está aqui, certo? Estava aqui. Então, como você pode fazer para ir para a página

inicial?
–Não.

♦ Página Inicial
– Pronto, isso áı.
– Agora mais nada né?
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z 21:00
– Você já falou dessa página?
– Não.
– Então pode falar. Você quer que eu fique aqui dentro?
– Não professor, obrigado.
– Quando você terminar é só me chamar.
– Tá vendo como o professor é? Desde o inicio estou precisando dele, mas só agora

ele pergunta se quero que ele fique aqui. Acha que vou responder o que? Não.
– Ai ai, eta.
– Aqui parece uma biografia, o lançamento de um livro. Foi transmitido.
z 22:00
– Seja bem vindo. Não! TecCiencia, seja bem vindo. Disciplinas, português, história,

matemática e geografia.
– Oh! eu gostei. Eu gostei porquê já vem essa parte de interesses, vem com avião,

uma coisa de natureza, vem com o que você conhece, a comunidade, principalmente a
minha África. A África do Sul é um páıs que eu também quero conhecer. Eu sonho em
conhecer a África, a África do Sul do Nelson Mandela, Eu amo esse presidente.

z 23:00
– Olhe, no dia que eu ouvi que Nelson Mandela morreu áı eu fiquei, a Angola ficou

toda, ah meu Deus. Ah! Não vou falar mais, não vou falar muito.
– Então, eu amei, eu amei esse projeto do TecCiencia, hum! Seja bem vindo, áı já

vem aquelas disciplinas interessantes, tipo ĺıngua portuguesa, matemática. As coisas mais
interessantes.

z 24:00
– Aı́ depois você vem a biografia, a página, comunidade, o que você conhece, áı é

muito interessante.
– Eu gostei muito dessa página, sem mais palavras. Amei! Amei demais!
– Então oh. Só devo dizer que esse projeto deve terminar, para nós vermos como ele

ficou. É né, a curiosidade mata.
– Eu quero que já acabe com esse projeto porquê eu quero ver como ficou o projeto

TecCiencia, Hum! Porquê eu sei que vai sair dez.
– A página inicial tá lindo, ta favorável, ta tranquilo.
z 25:00
– É, mais o que?
– Eu consegui me cadastrar, áı pediram meu nome, e não sei o que, é uma maravilha.
– Mas tudo vai dar certo, tudo vai ficar lindo porquê escolhemos boa páginas e então

só espero que acabe logo para eu já ver assim, pessoalmente, que já ta tudo lindo.
– Hum é! Pouquinho louca né, é eu sei que eu não sou muito bem de informática

gente. Mais eu gostei. Amei de mais o projeto. Gostei de verdade.
– Agora eu já vou, vou chamar o professor porquê tem que entrar o outro aluno,

porquê tem que ver como são as coisas.
z 26:00
– Algumas coisas me complicaram, eu não entendi bem, eu acho que era para falar

sobre o cadastro. Aı́ eu só meti meu nome em tudo quanto é lugar, mas depois eu entendi.
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Era para falar, não era para escrever nada, mas eu burra né.

– Tchau gente, e oh! Não demore muito com esse trabalho porquê eu to curiosa para
ver.

z 26:23 minutos – Fim

Estudante: Luna

z 00:00

♦ Página Inicial

♠ Página Cadastro

– Ah! Eu gostei disso daqui, está muito divertido.

– Deixe eu colocar aqui.

– Não sei, eu acho que botei errado.

– Endereço: Engenho Velho da Federação.

z 01:00

– Ah, não sei se deveria pedir o endereço, mas pode acontecer alguma coisa né!

– Salvador

– Celular. É, eu estou gostando das informações.

z 02:00

– Justificativa

z 03:00

– Eu acho que é bom saber por que a pessoa quer se cadastrar. Porque ninguém sabe
o que a pessoa quer fazer.

♥ Blog

– Gostei do negocio da novela.

– Hum!

♣ Comunidade

z 04:00

♦ Página Inicial

– Ah! Achei interessante.

z 04:40 – Fim

Professor: Will

z 00:00

♦ Página Inicial
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– Aqui é a página inicial? Colocar login, usuário, senha. Você quer que eu fale
sobre o login? Você quer que eu fale sobre o modelo, se eu acho interessante, se precisa
acrescentar alguma coisa?

z 01:00
– Acho que dá para manter o que tem aqui, basta manter o usuário e senha na minha

visão.
– Em baixo tem um link, né, criar novo usuário, para quem vai se cadastrar pela

primeira vez. Entrar também. Pronto, aqui ta perfeito. Para mim ta ótimo, o suficiente
na minha visão.

– Mas no caso, aqui não é para fazer o cadastro, aqui é para entrar, né, e para se
cadastrar como é que faz?

– Ah! Criar novo usuário.

♠ Cadastro
– Colocar nome, email, senha, endereço, cidade, data de nascimento, celular. Perfeito!
z 02:00

(Silêncio)
z 05:00
– Voltar para página.

♥ Blog
– Interesses, axé, peixes de aquário. Isso é só um modelo que foi criado né?
– Certo. Veneza, axé music, peixes de aquário, sobre diversas espécies de peixes.
– A cidade, Veneza para quem quiser conhecer mais sobre a cidade. Avião, carros

tunados.
– Você conhece. Aı́ tem algumas personalidades aqui: Barack Obama, conhecer um

pouco sobre a vida de Barack Obama, Dona Canô, Ada Lovelace, Bill Gates, Angelina
Jolie, The Beatles.

– Biografia. Monteiro Lobato e algumas personalidades brasileiras. Pelé, Luiz Gon-
zaga, Michael Jackson, Zumbi dos Palmares e Leonardo da Vince.

z 06:00
– Disciplinas aqui, português, matemática, história e geografia.
– Brasil, uma biografia. Aqui é um comunidade do lançamento de um livro né isso.

Perfeito!
– Voltar para a Página Inicial. E a página inicial seria essa aqui mesmo?
– Eu não tenho muito o que comentar não. Acho que está legal esse modelo aqui.
z 07:00 – Fim
Professora: Ĺılian

z 00:00

♦ Página Inicial
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– TecCiencia, seja bem vindo. Disciplinas: português, matemática, história e geogra-
fia.

– Brasil, uma biografia. Bom, tem uma not́ıcia na primeira página. O lançamento do
livro foi transmitido ao vivo pela TV UFBA, o evento aconteceu na quinta-feira, 23 de
julho de 2015. A palestra de lançamento do livro Brasil: Uma Biografia, teve a presença
das autoras, as professoras Lilia Moritz Schwarcz.

– Enfim, parece ser uma pequena nota jornalistica.

– Vou cadastrar o meu login, colocando minha senha, entrar. Não entrou.

z 01:00

– Vou entrar agora com o meu email.

– Vou criar um novo usuário.

♠ Cadastro

– Bom, eu não consegui entrar com o meu login e minha senha, estou recadastrando.

z 02:00

– Botar meu endereço, celular. Ok!

– Clique aqui após terminar.

– Por que eu quero me cadastrar no TecCiencia?

z 03:00

– Vou dar uma justificativa. Porque gostaria de fazer pesquisas, interagir com alunos,
colegas de trabalho ou de profissão que compartilhem conhecimentos e aprendizagens
significantes.

– Crie seu perfil.

♥ Blog

z 04:00

– Bom, essa outra etapa abre um blog onde eu preciso criar o meu perfil, tem amigos
e comunidades.

– Tem as últimas not́ıcias, games, temas e projetos.

– Bom, eu fiz o cadastro, ir nas comunidade, vamos lá.

z 05:00

♣ Comunidade

– Comunidade Nelson Mandela, África, África do Sul, fale sobre você, aspectos f́ısicos,
perfil, foto de famı́lia,. Ok!

– Entrei agora em uma comunidade, depois eu preciso voltar para a página inicial.

♥ Blog

♠ Cadastro

♦ Página Inicial

– Acho que acabei, ele disse que eu tinha que deixar um registro.
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– Acredito que no segundo momento, quando criei o meu login né, o usuário, eu acabei
registrando, porque de eu participar dessa página interativa.

z 06:00

– Acho que já terminei. Ok!
z 06:10 – Solicitação de ajuda

– Professor, eu acho que conclui.
– Acha que concluiu?
– Porque você me pediu para fazer um cadastro, como eu não consegui usar o meu

login e a senha eu criei um cadastro novo, nesse segundo momento, depois de ter criado
me pediu para que desse uma justificativa, eu dei a justificativa, depois eu passei para
uma outra página que foi a comunidade de Nelson Mandela. Eu visitei aquela página e
por último voltei. Eu tinha que fazer alguma coisa?

– A senhora fez seus comentários sobre a página.
– Não, eu não entendi então.
– É assim então: a senhora tem que comentar a página, dizer o que gostou, o que não

gostou
– Mas em que local?
– Como assim?
– Tem local espećıfico?
– Não, a senhora vai dizer, só dizer.
– Ah tá! eu pensei que tivesse um espaço, não. Ok, ok! Então eu tenho que voltar

aqui na parte da comunidade para que eu possa começar.
z 07:00

– Pode dáı mesmo.
– Isso, eu expliquei as etapas que cumpri.
♣ Comunidade
– Então aqui eu parei na verdade na página sobre Nelson Mandela.
z 07:14 – Fim da ajuda

– Né, existem algumas indicações ao páis africano, a África, África do Sul, falar sobre
você, aspectos f́ısicos, perfil, imagem particular.

z 08:00

– Ah tá! Em se tratando de ser uma comunidade relacionada ao ĺıder Nelson Mandela,
me parece que eu preciso falar um pouco de mim, falar do meu perfil.

– Achei interessante porque a gente acaba descrevendo algumas caracteŕısticas em
comum, não é. As pessoas que participam dessa comunidade tem coisas em comum para
falar, em comum para abordar, quer seja a respeito da história de Nelson Mandela, a
história do páıs de origem dele.

– Achei interessante, é bem visualmente falando, atrativo, tem setinhas, tem in-
dicações importantes. Achei interessante, pelo menos fica claro para quem quer acessa
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essa comunidade e saber do que se trata, né.

♦ Página Inicial

– Tem outras páginas bem interessantes, tem games, jogos, personalidades importan-
tes.

z 09:00

– Biografia de algumas personalidades, como Monteiro Lobato, Lúız Gonzaga, ou seja,
nessa página os meninos tem acesso não só a pesquisa, mas com acesso a informação, a
pessoas importantes, personalidades, interesses.

– A medida que eles entram em contato com as comunidades eles podem interagir
entre si.

♣ Comunidade

– Deixe eu voltar.

♦ Página Inicial

♥ Blog

z 10:00

– Bom, ficou claro, quem entra precisa ter um perfil inicial, precisa se identificar. A
própria página e o blog traz algumas not́ıcias que podem gerar interesse e curiosidade
daqueles que acessam, não é, do internauta.

– Tem um local destinado aos amigos, que são aquelas pessoas próximas. Acredito
que sejam pessoas ligadas a escola, tem comunidades, ou seja, com o centro de interesse
comum, ele coloca projeto e temas ao lado.

– Acredito que quem acessa essa página vai ter acesso de direcionar a pesquisa ou o
estudo através do tema ou do projeto propriamente dito e tem uma parte destinada ao
você sabia.

z 11:00

– Acho de suma importância que essa página esteja presente, esse espaço esteja pre-
sente nessa página, porque desperta também a curiosidade, é uma ampliação na verdade,
de um conhecimento que ele queira se aprofundar.

– Então, foi bem pensado. Tá tudo muito simples, acesśıvel. Games, os alunos tem
acesso, aqui tá alguns games.

– Bastante claro.

♠ Cadastro

♦ Página Inicial

– Acho que não tem dificuldade maior em ter acesso à páginas não. E em relação
as disciplinas, para que eles tenham um direcionamento maior ele selecionou né, as de
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português, matemática, história e geografia, poderia ter outras áreas também para que
os alunos tenham acesso mais direcionado.

z 12:00

– Então, muito bacana a iniciativa dessa transformação, não é, na página interativa de
fácil acesso, de fácil acessibilidade, trazendo informações importantes, curiosidades, man-
tendo o foco nos trabalhos desenvolvidos, que são os projeto e as comunidades. Acredito
que seja um trabalho de construção muito significativa.

– Atendeu os objetivos. Um abraço.
z 12:52 – Fim

Pesquisadora Lila

Página Inicial
– Então, está aqui e a página de login. De login ou para se cadastrar?
– Criar novo usuário.
– Opção de login, criar novo usuário.

Página Cadastro
– Me cadastrar
– Coloquei meu nome, coloquei meu email, ponto “br”.
– Senha;
01:00 minuto
– Salvador; data de nascimento; celular: oito oito, nove nove.
– Clique aqui.
– Porque quero usar suas facilidades.
– Crie seu perfil.

Blog
– Ai! Aqui já é o blog.
– Últimas not́ıcias. Ah tá!
02:00 minutos
– Você sabia. Ah!
– Eu to achando que as últimas not́ıcias não deveriam estar aqui no blog, porque aqui

já teria que começar meu blog, certo?
– Sim, então depois eu faço isso, ok?
– Vamos para a próxima tela.

Comunidade Nelson Mandela
– Agora eu tenho que entrar?
03:00 minutos
– Não vai, não está operacional.
– Ir na comunidade Nelson Mandela, perfil.
– Agora, aqui é o que mesmo? Não é a comunidade Nelson Mandela, é?
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– É!
– Esse verdinho aqui com branco não tá legal.
– Isso aqui também, é o que?
– África, África do Sul, fale sobre você, aspectos f́ısicos.
04:00 minutos
– E áı? O conteúdo aparentemente tá onde mesmo?
– Os conteúdos vão estar, enfim, ficou meio confuso eu acho.
– Curiosidades sobre o tema.
– É, não sei, não consigo.
05:00 minutos
– Esse perfil é o perfil da comunidade Nelson Mandela, é isso? Ou é o perfil de uma

pessoa chamada Nelson Mandela?
– Isso aqui ta meio confuso.
– Bom, mas eu também tinha clicado em Nelson Mandela, encima da pessoa, ficou

meio confuso agora, não é?
– E agora, como volta para a página inicial? Aqui!

Página Inicial

Comunidade Nelson Mandela
– Enfim.
06:00 minutos
– Comunidade Nelson Mandela.
– É, não gosto muito dessa tela de comunidades não.
– Vixi, é por áı Professor, já voltei para a página inicial.

Página Inicial
– Seja bem vindo.
– Isso aqui vai ser sempre uma nova not́ıcia ou o que é, o que é?
07:00 minutos
– Esse retângulo amarelo com uma not́ıcia.
– Interesses; você conhece; biografia.
– Esses interesses são os meus interesses ou os mais acessados? Aqui nessa página

principal.
– É, acho que é isso.
08:00 minutos
– Ok Professor, valeu.
08:30 minutos – Fim





Apêndice

I
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL

Pesquisador – Nós vamos fazer o que é chamado de grupo focal, o que é o grupo
focal? É uma conversa que vamos fazer sobre um determinado assunto. E qual assunto
vamos falar? A dinâmica que fizemos para a construção do novo TecCiencia. A primeira
pergunta que faço a vocês, cada um pode acrescentar o que a outro esta falando e tudo
mais, o que vocês acharam da dinâmica que nós utilizamos? Gostaram , não gostaram?
Mais ou menos e por quê? O que foi interessante, o que não foi.

Estudante – Minha dinâmica foi até útil porque dava pra recarregar e ficar, porque
não nenhum erro, nenhum problema, podia comentar e até responder o comentário dos
outros, o interessante também foi o uso de imagens e animações como alguns png e outros
métodos de poder ver, de um lado bom e um lado ruim. Mas como se não fosse pouco,
seria até legal adiciona-se alguns gif’s como, algo tipo ensinando o que a gente estudou
primeiro o páıs ou perguntas e respostas que é algo bem útil.

Pesquisador - Mas a pergunta quis dizer não se você gostou do TecCiencia e sim da
dinâmica?

Estudante – Sim, porque a gente podia fazer do nosso jeito e não porque a gente não
estava programando algo lá e nem podendo ajudar em algo, se soubesse a gente poderia
até dar opinião ou dicas.

Pesquisador – Alguém mais?
Estudante – Eu gostei muito porque a gente poderia desenvolver mais do que a gente

aprendeu, a gente pode passar para os colegas pra aprender mais.
Pesquisador – Sobre o que fizemos aqui hoje.
Professora – Essas dinâmicas foram importantes? Foram interessantes? Acrescen-

taram em algo para vocês?
Estudante – Porque a gente podia assim, concluir o pensamento do outro colega da

gente, eles fizessem o desenho como seria montar uma página, do ińıcio, do técnico, áı a
gente vê pra entender e pensar para confirmar e pra gente desenvolver.

Professora – Deixa eu entender o que você falou, você achou importante da dinâmica
porque permitiu, vocês interagir entre si, contribuir para melhoria da sensibilidade, para
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repensarmos melhor também em como acessar de acordo com interesse de vocês. É isso?
De acordo com a temática de vocês, vocês contribúıram de alguma forma para ampliar,
para melhorar, organizar foi isso?

Estudante – é mais ou menos. Ele quis dizer quase a metade do você disse ai,
aumentando um pouquinho que ele disse.

Pesquisador – Professora o que você achou da dinâmica?
Professora – muito interessante, como o nome já diz foi dinâmico, todo mundo pen-

sou sobre o assunto, todo mundo pode contribuir de alguma forma acrescentando um dado
a mais, quer seja uma imagem, quer seja um pensamento, tudo isso em prol da mesma via,
da qualidade e da estruturação da página TecCiencia. Foi interessant́ıssima. Foi rápida,
mas ativaram muitas idéias, pensamentos, todos participaram, todos colaboraram, uma
atividade assim rede colaborativa.

Pesquisador – Vocês falaram que se desenharam isso do jeito que vocês queriam que
ele fosse vocês a partir de agora vocês vão ser responsáveis pelo novo TecCiencia, agora
vai ter a cara de vocês

Professora – Sentiram a importância de sua participação, porque tudo que vai ser
mantido ou mudado terá dedo de vocês. Sentiram o peso dessa responsabilidade, todos
contribúıram, foi isolado?

Pesquisador – O que foi interessante que eu não que estou impondo para vocês como
já fiz da primeira vez, a partir de agora vocês terão o TecCiencia feito por vocês. Então
o que vocês esperam do TecCiencia feito por vocês?

Estudante – que ele vai mudar.
Professora – Por conta da necessidade? Da necessidade grupo? Do que o grupo

solicitou? Isso envolve mais vocês? Se sentem no desejo de fazer mais buscas, de interagir,
de participar?

Estudante – Porque a gente ta colaborando.
Professora – porque vocês estão colaborando, não foi algo imposto, foi planejada, de

forma pública e compartilhada. Senti essa união de varias cabeças pensantes, de forma
compartilhada, em prol de vocês mesmo, é mais interessante que algo imposto? Do que
uma página lá prontinha? É melhor que vocês compartilhem e colaborem?

Pesquisador – Mas falando diretamente sobre a cultura de vocês, cada um tem
uma identidade cultural diferente, vocês acham que quando vocês desenharam a tela
do TecCiencia colaborativamente vocês conseguiram introduzir detalhes de sua cultura
dentro da interface do TecCiencia?

Estudante – Não, porque primeiramente não gosto de cultura, e porque eu loquei a
primeira que vem no pensamento que combinasse com ele, ele e ela, que pudesse juntar e
dar certinho pra ela entender. E todo mundo pudesse usar cada coisa que a gente pensa
que a gente quer junto com o que eu tive que colocar ali.

Pesquisador – Você acha que não colocou nada da sua cultura?
Professora – Não, da sua rotina, você falou algo assim, você colocou nada que

depois você falasse poxa eu uso isso aqui todo dia, isso é importante para mim, facilitar
no aprendizado? Só Status?

Estudante – Só a rotina do dia a dia.
Professora – Qual seria sua sugestão para acrescentar, melhorar? Enquanto ele
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pensa em uma sugestão os outros falam também. Vocês sentiram a mesma sensação
dele? Pelo que ele falou parece que ele ficou preso a vontade, desejos e necessidade do
grupo, no grupo colaborou de alguma forma, com imagem ou de outra forma ele se sentiu
aprisionado. Vocês se acharam o mesmo ou se sentiram livres?

Estudante – A gente podia apagar e fazer de novo o que queŕıamos.
Professora – Você não se sentiu livre na hora da produção? O que faltou? O que

lhe aprisionou de forma que você não pudesse colaborar criativamente? O que faltou?
Estudante – Porque não terminei a maioria das coisas ali, e mesmo que os outros

complementassem não ficou do jeito que eu tinha planejado. Vocês deveriam entender
uma coisa que do jeito que estava ali não adiantaria nem completar nem tentar corrigir
porque se não estava completo não ia precisar acrescentar nada só tivesse uma questão
simples tipo colocar algo em baio ou escrever algo ali.

Professora – A questão não era só pintar, era complementar, retirar o que não
quisesse. Você não se sentiu livre com isso?

Estudante – Não.
Professora – Não?
Pesquisador – Por que?
Estudante – Porque eu não entendia a maioria das coisas no papel.
Professora – você precisaria de um pouco mais de tempo é isto? Para você repensar

sobre cada ı́cone, cada item, imagem. A questão de ser rápido limitou você foi? Por que
não entendemos ainda? Estudante - Nada de mais. Por que você se contradiz em algum
momento, porque você falou que desenvolveu o TecCiencia do jeito que quis e logo na
fala você fala que não colocou sua cultura, mas vem a contradição, mas se desenvolveu
do jeito que quis, você consegue colocar sua cultura que está dentro de você, na música,
ética, você transporta para ali, no momento que você pode desenvolver do jeito você quis.
Depois falou porque teve completar o dos outros, você não que teve uma fusão de idéias,
porque [Ĺılian] começou a colocar uma coisa e você terminou de desenvolver aquilo que
ela começou.

Professora – Não acha que não houve uma fusão de ideais? Não ou Sim? Ou você
queria que prevalecesse só sua vontade, dizendo assim nada que foi feito em comunidade
para mim serve, eu queria que tivesse este formato e esse jeito único, era assim que você
queria? E era o que você queria, para entender se você se sentiu aprisionado

Estudante – Não.
Professora – E o que ficou faltando pra você, porque parece que você ficou apri-

sionado, você não pode expressar e depois falou que teve liberdade, é isto que a gente
quer entender ter clareza depois lhe pedi sugestão e você não trouxe a sugestão para
complementar. O que está faltando?

Estudante – Bem aqui no grupo quando a gente foi fazendo a gente foi pensando no
que fazer e não no que devia ter feito sempre que mandava trocar a gente pensava pó era
para ter feito isto, alguns pensavam porque outros já tinham terminado áı voltavam áı
via que já tinha outras coisas por cima áı já cobriam tudo, áı você começa a fazer outra
coisa áı quando passa e volta de novo para você já ia ter novamente outra coisa cobrindo
o que você fez mesmo que fosse complemento ou algo que terminou.

Pesquisador – Mas isto é democracia, é democrático, porque eu comecei a escrever
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lá TecCiencia tudo em azul, mas se [Jack] não gostou ele pode ir lá e colocar tudo
em vermelho, e depois o papel voltou para vocês, você poderia apagar e colocar em
vermelho de novo, foi democrático e todos puderam participar do modo que acharam
melhor contribuir. Ele já falou de umas coisas que ele não gostou, mas e vocês o que
vocês não gostaram, inclusive a senhora professora?

Professora – A dinâmica é muito interessante, mas o tempo limita a nossa criati-
vidade, a gente parar para repensar melhor, analisar, não sei se no momento que você
recolhe e depois vai dar a devolutiva a gente tenha uma dimensão maior sobre cada as-
pecto colocado, mas o tempo limite um pouco a gente traçar nossa criatividade, embora
contemple traga novas idéias, não sei se é senso de responsabilidade ou ser muito criterioso
no que se faz, porque quando sentamos para elaborar qualquer coisa e refletir projetos por
exemplo a gente analisa minuciosamente, e o tempo as vezes passa despercebidamente
alguns detalhes.

Pesquisador – E vocês o que acharam?
Estudante – Não entendi.
Professora – Concluir né?
Pesquisador – Alguém quer falar? Tem algo a acrescentar? Livre agora, o que

querem comentar sobre a dinâmica?
Estudante – Foi bom porque podia continuar dos outros, se a gente não gostasse da

imagem podia apagar. Constrúımos coisas que a gente gostou, e também até mensagem
de texto, mensagem de piada, para outra pessoa, a gente pode demonstrar o que a gente
queria.

Pesquisador – Mais alguém quer falar sobre alguma coisa?
Professora – Pensando bem nós não somos designer, talvez as principais idéias esti-

vessem expressas no papel, as nossas idéias, claro que teve gente que ficou com a sensação
de que poderia ser mais bem desenhado, melhor pintado ou por conta do tempo não con-
cluiu, mas assim os melhores itens, melhores idéias, os melhores ı́cones, tudo isto foi posto.
Naquela outra dinâmica que fizemos onde [o pesquisador] teve a oportunidade sobre cada
item que seria mantido e cada item que seria tirado, aquela devolutiva foi importante
porque depois tivemos tempo suficiente para definir o que de fato queŕıamos que tivesse
modificado, agora não tivemos este tempo, mas as principais idéias colocamos no papel,
não foi? Isto foi interessante.

Pesquisador – Mais alguém tem algo a falar?
Estudante – A gente pode assim, é pensar sobre o que fazer, na outra semana,

continuar o que tirou e o que podia continuar a colocar no papel ou se não algumas coisas
que a gente colocava.

Pesquisador – Mais alguém quer falar algo? Muito obrigada, próximo ano nos
veremos para mostrar o novo TecCiencia.

Estudante – Uma ideia tipo em algumas comunidades, dependendo do assunto podia
colocar umas piadas para animar, porque tem gente que fica só estudando e tem que
continuar na mesma página e vê algo que possa animar um pouco. O que cai em pé e
corre deitado? Bora aprender a deslizar, vai no piso do shopping e vai deslizando.

Pesquisador – Ok! Muito obrigado pela participação de vocês.
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Questionário de Fluência Digital
Prezado (a) aluno (a), somos estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), fazemos parte 
do Programa Onda Digital que visa contribuir com a inclusão sociodigital na Bahia, envolvendo a 
Universidade em ações educativas. Dentro desse programa encontra-se o  projeto TecCiencia que 
dispõe de  uma rede social para educação, usando dos  recursos digitais mediado por interfaces 
de fácil manipulação que possibilitam práticas pedagógicas inovadoras.  Este questionário foi 
elaborado pelos bolsistas do TecCiencia cujo objetivo é  veri᐀�car o grau de ᴀuência digital dos 
alunos/participantes da iniciativa do TecCiencia.

*Obrigatório

Qual o seu nome?

Qual é a sua idade? *

 De 8 a 10

 De 11 a 13

 De 14 a 16

 De 17 a 19

Em que série você está?* *

 6º Ano

 7º Ano

 8º Ano

 9º Ano

Com que frequência você tem acesso à internet? *

 Nunca

 Quase nunca

 Às vezes

 Frequentemente

 Diariamente

Em que lugar você costuma ter acesso à internet? *

 Não tenho acesso

 Casa

 Casa de Parentes

 Lan House

 Escola

Em sua casa existe banda larga? *

 Sim

 Não

Editar este formulário
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Você possui smartphone? *

 Sim

 Não

Em casa/escola você utiliza da internet sem ᐀�o (wireless)? * *

 Sim

 Não

Qual(is) motivo(s) te leva(m) a acessar à internet? *

 Pesquisa

 Jogos

 Redes Sociais

 Músicas

 Outro: 

Você tem um e-mail? *

 Sim

 Não

Você sabe utilizar o (Word) para escrever e revisar atividades da escola? * *

 Sim

 Não

 Pouco

 Quase nada

Você se sente capaz de enviar, excluir, responder e imprimir mensagens de correio eletrônico
(email)? *

 Sim

 Não

 Pouco

 Quase nada

Você já utilizou Ambientes Virtuais de Aprendizagem? *

 Sim

 Não

Quais?

Você já criou alguma apresentação (PowerPoint)? *

 Sim

 Não

Você consegue incorporar imagens, grá᐀�cos ou tabelas a um arquivo? *

 Sim
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Powered by

 Não

Você se sente capaz de criar materiais multimídia? *

 Sim

 Não

Você já utilizou a planilhas (Excel)? *

 Sim

 Não

Você já criou páginas web? *

 Sim

 Não

Você já participou de chats? *

 Sim

 Não

Você já participou de fóruns? *

 Sim

 Não

Você já participou de wikis? *

 Sim

 Não

Você já instalou ou removeu um programa/software em algum computador? *

 Sim

 Não

Você já participou de projetos colaborativos online? *

 Sim

 Não

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. 

Denunciar abuso  Termos de Serviço  Termos Adicionais

Enviar

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.
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Design de Interação Multicultural: uma proposta 

semioparticipativa para o (re)design de interação de softwares 

educacionais 

 

Questionário Cultural 

 

1. Sexo:       Feminino  Masculino 

2. Idade: 

3. O que você costuma fazer no seu tempo livre, ou seja, o que você MAIS gosta de fazer 
para aproveitar o tempo quando não está trabalhando ou estudando? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. Qual o grau de interesse que você possui nessas atividades? 

 Interesse 
Nenhum 

interesse 
 Muito 

Interesse 

a Ir a bibliotecas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b Ir ao Cinema 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c Ir ao Circo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d Ir a Museus, exposições de arte 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

e Ir ao Teatro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

f Ir a Espetáculos de dança, ballet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

g 
Ir a Festas populares, típicas ou 

religiosas 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h Ir a Concertos de música clássica 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

i 
Ir a Shows de música, apresentações 

musicais 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

j 
Ler Livros não didáticos (sem considerar 

de escolas ou cursos) 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

l 
Jogar Videogames, jogos de computador, 

celular, tablets 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

m 
Ir a feiras de artes, artesanato, 

antiguidades 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

n Participar de Blocos de Carnaval 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
160



o Ir à praia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

p Ir a shoppings para lazer ou diversão 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

5.  Quem ou quais pessoas, você diria que tiveram maior influência no gosto que você 

tem por realizar ou participar de atividades culturais? Mais alguém? (ESPONTÂNEA E 

MÚLTIPLA) 

1 Os pais      2 Os amigos, colegas    

3 Escola, professores, orientadores  4 Familiares, parentes (tio, avós, primos,etc.) 

5 A igreja      6 Filhos  

98 Outros (ANOTE): _________________________________________________________  

96 Ninguém 

 

6. Você costuma assistir, mesmo que de vez em quando? 

 Hábito 

Sim Não 

a Filmes em vídeo, DVD ou Blu-Ray? 1 2 

b Filmes em canais da TV aberta? 1 2 

c Filmes em canais da TV por assinatura? 1 2 

d 
Filmes sob demanda, ou seja filmes que você paga para assistir pela 
TV paga ou pela internet? (Ex. Netflix) 

1 2 

e Filmes que são baixados da internet? 1 2 

f Filmes exibidos pela internet, como por ex. Vimeo, Youtube 1 2 

g FILMES NO CINEMA 1 2 

 

7. Qual é o gênero de filme que você prefere? 

1. Arte 7. Ficção científica 13. Faroeste ou western 

2. Aventura/Ação 8. Infantil 14. Religioso 

3. Desenho animado/ 

Filmes de Animação 

9. Policial/ Suspense 

policial 
15. Terror/ suspense de terror 

4. Comédia 10. Romance 98. Outros (anote) 

5. Documentário 11. Guerra 
________________________ 

6. Drama 12. Histórico 

` 

8. Você costuma assistir filmes brasileiros? E filmes estrangeiros? 

 Costuma 

Sim Não 

a Filmes brasileiros 1 2 

b Filmes estrangeiros 1 2 

 

9. Você costuma assistir, mesmo que de vez em quando? 
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a Séries em DVD ou Blu-Ray? 1 2 

b Séries em canais da TV aberta? 1 2 

c Séries em canais da TV por assinatura? 1 2 

d Séries sob demanda, ou seja filmes que você paga para assistir pela TV paga 
ou pela internet? 

1 2 

e Séries que são baixadas da internet? 1 2 

f Séries exibidas pela internet, como por ex. Vimeo, Youtube 1 2 

 

10. Qual você mais costuma assistir: séries brasileiras ou séries estrangeiras? 

 Costuma 

Sim Não 

a Séries brasileiras 1 2 

b Séries estrangeiras 1 2 

 

11. Você costuma? 

 Hábito 

Sim Não 

a Comprar séries originais para DVD ou Blu-Ray ? 1 2 

b Comprar séries pirata para DVD ou BluRay? 1 2 

c Alugar séries para DVD ou Blu-Ray? 1 2 

d Comprar/alugar séries baixadas da internet? (ex. Netflix) 1 2 

e Baixar séries pirata da internet? 1 2 

 

12. Quais os estilos ou tipos de música que você mais ouve? 

1. Samba 9. Brega 17. Black music 25. Charme 

2. Pagode 10. Gospel 18. Blues 26. Passinho/dança de 
rua 

3. Sertanejo 11. Música clássica 19. Heavy Metal 98.Outros (anote) 

4. MPB 12. Eletrônica  20. Rap  

5. Pop 13. Axé 21. Soul 

6. Rock 14. Vanerão 22. Jazz 

7. Forró 15. Arrocha 23. Hip Hop 

8. Funk 16. Country 24. Música lírica  

 

13. Qual cantor/cantora ou banda que você mais tem ouvido? 

______________________________________________________________ 

 

14. E quais outros cantores, cantoras ou bandas você mais tem ouvido? Quais mais? Mais 

algum? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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15. Você costuma? 

 Hábito 

Sim Não 

a Comprar CD originais de cantores e bandas? 1 2 

b Comprar CD piratas de cantores e bandas? 1 2 

c Comprar música pela internet? (ex. Apple Store) 1 2 

d Baixar música pela internet, sem pagar? 1 2 

e Acessar sites para escutar música on-line (You Tube, Grooveshark, Radio) 1 2 

 

16. Você costuma ler literatura de autores nacionais? E literatura de autores estrangeiros? 

 Costuma 

Sim Não 

a Nacional 1 2 

b Estrangeira 1 2 

 

17. Qual gênero de livro você prefere ler: (não didáticos) 

1. Arte 6. Drama 11. Biografias 

2. Aventura / Ação 7. Ficção Científica 12. Religiosos 

3. Autoajuda 8. Infantil 13. Humor 

4. Romance 9. Viagens 98. Outros (Anote) 

5. Policial 10. Espiritualistas 

 

18. Com relação aos livros que você costuma ler, você costuma: 

 Hábito 

Sim Não 

a Comprar em livrarias de rua ou shoppings? 1 2 

b Comprar em clubes de leitura (ex: Circulo do livro, etc.)? 1 2 

c Comprar em sebos/ brechós? 1 2 

d Comprar pela internet (lojas virtuais)? 1 2 

e Emprestar de outras pessoas (amigos, parentes. etc.) ? 1 2 

f Emprestar em bibliotecas? 1 2 

g Ler em formato digital/ e-book ? 1 2 

h Comprar em bancas, supermercados? 1 2 

i Outros _________________________________________________________________ 

 

19. De modo geral, o quanto você gosta de Grafite nas ruas da cidade? 

Gosta 
Não gosta nada  Gosta muito 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

20. Você costuma: 

 Hábito 

Sim Não 

a Praticar esportes ao ar livre? 1 2 
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b Fazer exercícios, correr, fazer caminhada ao ar livre? 1 2 

c Andar de bicicleta? 1 2 

d Andar de skate ou patins? 1 2 

 

21. Na sua casa tem: 

 Hábito 

Sim Não 

TV por assinatura? 1 2 

Acessa a Internet? 1 2 

Smart TV 1 2 

 

22. Da lista de religiões qual delas é a sua: 

Evangélica Pentecostal (Congregação Cristã 
no Brasil, Assembléia de Deus, Cruzada, 
Evangélica, Evangelho Quadrangular, O 
Brasil para Cristo, Casa da Benção, Deus é 
Amor, Igreja Universal do Reino de Deus, 
Renascer em Cristo, Internacional da Graça 
Divina, “Crente”.) 

É ateu/ não acredita em Deus 

Evangélica não Pentecostal (Batista, 
Presbiteriana, Metodista Luterana, 
Episcopal, Anglicana, Congregacional, 
Exército da Salvação, “Protestante”) 

Não tem religião nenhuma 

Umbanda Outras religiões afro-brasileiras (Xangô, 
Batuque, Mina, Omoloco, Catimbó) 

Candomblé  Católica 

Espírita Kardecista, espiritualista Judeu 

Outra (anote) _______________________________________________________________ 

 

23. Em qual bairro da região, pode falar a rua? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Questionário baseado em: 

http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4478506/4113608/QuestionarioHabitosCulturaisdosCari

ocas.pdf Acesso em: 30/03/2016 
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