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Design is to design a design to produce a design. - John Heskett



RESUMO

KIRA, Gustavo. TRAJETÓRIAS NO DESIGN DE INTERAÇÃO DE TER-
CEIRA ONDA: PARTICIPAÇÕES, SEUS RASTROS, SUAS VIRADAS. 154
f. Dissertação – Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Curitiba, 2016.

Este trabalho tem como objetivo mostrar que a Teoria Cŕıtica da Tecnologia de Andrew
Feenberg pode servir para uma reflexão sobre a história e epistemologia da Interação
Humano Computador (IHC), especialmente as relação criadas pela introdução do termo
“Terceira Onda da IHC”. Em um primeiro momento, usa-se a Teoria de Feenberg para uma
releitura de três textos de carácter histórico com o objetivo de mostrar que a forma como a
IHC absorve teorias e práticas pode ser problematizada. Além disso, ainda sob domı́nio da
CTS, entender como os conceitos de participação, usuário, design e arte podem articular
as práticas nesta área de conhecimento. Para tanto, foi recorrido a um levantamento
de textos (em formato de rede de citações) sobre “Terceira Onda da IHC” presentes na
base de dados da ACM (Association for Computing Machinery). Por fim, é feito um
comparativo com conceitos e teorias (participação e parangolé) presentes no trabalho de
Hélio Oiticica a fim de contribuir com a discussão sobre participação, design e arte.

Palavras-chave: Design de Interação, Terceira Onda, Interacão Humano Computador,
Teoria Critica da Tecnologia, Helio Oiticica



ABSTRACT

KIRA, Gustavo. TRAJECTORIES OF A THIRD WAVE INTERACTION DE-
SIGN: PARTICIPATION,ITS TRACKS AND ITS TURNS. 154 f. Dissertação –
Programa de Pós-graduação em Tecnologia, Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
Curitiba, 2016.

This work aims to show that Andrew’s Feenberg Critical Theory can be used as basis to
a reflection about the history and epistemology of Computer Human Interaction (CHI),
especially the relations forged by the introduction of the term “Third Wave CHI”. At
first, Feenberg’s theory is used to review three historical texts in order to show that
the way how IHC absorbs theories and practices can be problematized. Besides, still
using STS, we also aim to understand how concepts like participation, user, design and
art can endorse practices in this field of knowledge. To accomplish this, we created a
citation network about “Third Wave CHI” gathering texts from the ACM (Association
for Computing Machinery) database. At last, we compare concepts that exist in the work
of Hélio Oiticica aiming to contribute with the discussion about participation, design and
art.

Keywords: Interaction Design, Third Wave, Human Computer Interaction, Helio Oiti-
cica
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2 MATERIAIS E MÉTODOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
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1 INTRODUÇÃO

1.1 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA

A Interação Humano Computador (IHC) é uma área do conhecimento facilmente

caracterizada como interdisciplinar ou multidisciplinar (PREECE et al., 2005, p.29). Esta

caracteŕıstica é algo constante em sua história, mesmo existindo controvérsias quanto ao

seu marco inicial. Para Grudin (2005, 2006b, 2011), a IHC surge filiada aos aos estudos

de Fatores Humanos e Ergonomia, enquanto para Rogers (2012), a IHC nasce quando a

psicologia cognitiva se interessa pela computação. Independente da origem, é notório o

uso da relação com outras áreas de conhecimento como marco inicial.

Em trabalhos publicados após a segunda metade da primeira década do século

XXI, é posśıvel verificar que existe um interesse por disciplinas (ou ramos delas) que

não são as habtuais na IHC. Dada a diversidade de conceitos, temas e disciplinas; esta

movimentação serve de material para três trabalhos (BØDKER, 2006; HARRISON et al.,

2011; ROGERS, 2012) que tentam organizar a história da IHC a fim de alinhar estas novas

abordagens ao corpo conceitual da disciplina de Interação Humano Computador. Bødker

(2006) trabalha com o termo onda, Harrison et al. (2011) trabalham com o conceito de

paradigma e Rogers (2012) empresta uma periodização usada na história da arte para

caracterizar as teorias ao longo da história na IHC.

Alguns dos trabalhos que se filiam a esta nova perspectiva de pesquisa(FERREIRA;

HööK, 2012; BARDZELL; BARDZELL, 2011; SUN; HART-DAVIDSON, 2014; FIS-

CHER; HORNECKER, 2012) dentro da IHC e outros que tocam nesta discussão (COCK-

TON et al., 2010; BANNON, 2011; BAUMER; SILBERMAN, 2011; COCKTON, 2008;

BØDKER, 2015; FALLMAN, 2011; BARDZELL, 2010; BLEVIS et al., 2014; SENGERS

et al., 2009) preferem usar o termo “Terceira Onda”. Bødker (2006) usa-o para qualificar

um tipo de pesquisa que se distância daquilo que ela chama de “Segunda Onda”:

“grupos trabalhando com uma coleção de aplicações. Teoria focada em orga-
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nização de trabalho e interação com comunidades bem estabelecidas de prática.
Ação situada, cognição distribuida e teoria da atividade eram importantes fon-
tes de reflexão teórica e conceitos como contexto vieram a tona para a análise
e projeto da interatividade entre humanos e computadores. Diretrizes ŕıgidas,
métodos formais e testes sistemáticos foram praticamente abandonados em pról
de métodos pró-ativos tais como uma variedade de oficinas de design partici-
pativo, prototipação e investigação contextual.”1 (BØDKER, 2006, p.1)

Já a “Terceira Onda” é caracterizada como uma espécie de negação da segunda:

“Na terceira onda, o contexto de uso e aplicação são expandidos e mesclados.
Computadores tem sido cada vez mais usados em ambientes públicos e priva-
dos. Tecnologia se espalha do espaço de trabalho para nossas casas, cotidiano
e cultura. Novos elementos da experiência humana são incuidos na interação
humano computador, tais como cultura, emoção e experiência. O foco da ter-
ceira onda, de forma limitada, parece ser definida em termos do que a segunda
onda não é: não é trabalho, não é orientada à tarefa, não é racional, etc. Con-
ceitualmente e teoricamente, a terceira onda da IHC foca no ńıvel cultural (por
exemplo, através da estética, expansão do cognitivo até o emocional ou um foco
pragmático/cultural-histórico na experiência). Metodologicamente, a terceira
onda afastou-se parcialmente do comprometimento com o usuário preferindo
uma abordagem exploratória tudo-ou-nada em que designers buscam inspiração
pelo uso (por exemplo, sondas culturais)”2(BØDKER, 2006, p.1-2)

No resto do trabalho, Bødker (2006) comenta sobre alguns pontos em que as te-

orias e práticas da segunda onda ainda podem contribuir para o tipo de pesquisa feita

pela terceira onda. Um ponto importante a ser ressaltado, é que não existe um aprofun-

damento sobre o que é ou quem faz parte da terceira onda. Esta constatação faz com

que os trabalhos que se declaram de terceira onda sem uma explicação mais aprofundada,

apenas se filiem a um tipo de pesquisa que não é o de segunda onda. Mesmo com tamanha

indefinição, esta movimentação tem um valor considerável.

1groups working with a collection of applications. Theory focused on work settings and interaction
within well-established communities of practice. Situated action, distributed cognition and activity theory
were important sources of theoretical reflection, and concepts like context came into focus of analysis and
design of human-computer interaction. Rigid guidelines, formal methods, and systematic testing were
mostly abandoned for proactive methods such as a variety of participatory design workshops, prototyping
and contextual inquiries (contextual inquiry [10] as well as a number of other quali- tative approaches to
studying use as it happens).

2in the third wave, the use context and application types are broadened, and intermixed. Computers
are increasingly being used in the private and public spheres. Technology spreads from the workplace
to our homes and everyday lives and culture. New elements of human life are included in the human-
computer interaction such as culture, emotion and experience, and the focus of the third wave, to some
extent, seems to be defined in terms of what the second wave is not: non-work, non-purposeful, non-
rational, etc. Conceptually and theoretically, the third wave HCI focuses on the cultural level (e.g.
through aesthetics, expansion of the cognitive to the emotional, or a pragmatic/cultural-historical focus
on experience. Methodologically, the third wave has partly moved away from a commitment to users
towards a more exploratory take-it-or-leave-it approach where designers seek inspiration from use, e.g.
through cultural probes.
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Os trabalhos de Harrison et al. (2011) e Rogers (2012) ajudam a caracterizar de

forma um pouco mais clara o que é esta pesquisa que nega a segunda onda de Bødker

(2006). Ambas as definições possuem muito em comum com as de Bødker (2006), mas não

são totalmente coincidentes. Harrison et al. (2011) chama de terceiro paradigma e tenta

agrupar estas iniciativas em torno do conceito de interação corporificada3 (HARRISON

et al., 2011, p.387). Rogers (2012), por sua vez, chama de comtemporâneo o conjunto de

iniciativas ligadas à cultura, ao design, ao “selvagem” e à corporificação (ROGERS, 2012,

p.68). Porém, uma coisa que os três textos deixam claro é a diversidade e pluralidade que

gira em torno destas iniciativas.

Dado o contexto apresentado, o que significa se filiar à terceira onda no design

de interação? O que é fazer uma pesquisa sob esta perspectiva? De que formas os pes-

quisadores articulam esta negação da Segunda Onda? Estas questões permitem formular

a seguinte hipótese de pesquisa: Com a multiplicidade de abordagens posśıveis dentro da

Terceira onda da IHC, as quatro “viradas” encontradas em Rogers (2012), o estudo mais

extenso sobre o assunto, dá conta de descrever este fenômeno?

Como ponto de partida desta investigação, proponho entender o termo Terceira

Onda e seus similares, como um signo ideológico, da maneira colocada por Bakhtin (2014).

Desta maneira, o signo é condicionado tanto pela organização social dos indiv́ıduos que

participam do processo de interação quanto pelas condições deste processo (BAKHTIN,

2014, p.45). Isto faz com que o conceito de Terceira Onda seja visto como parte de uma

comunidade espećıfica (IHC) e se faz necessário entender seus valores para o termo tenha

sentido. Em outras palavras, é preciso ver a palavra como um produto social, alvo de

disputas, não sendo posśıvel extrair seu significado completo somente do seu texto original

ou de sua etimologia.

Dado os trabalhos de Harrison et al. (2011) e Rogers (2012), é posśıvel verifi-

car que o conceito de Terceira Onda4 tem uma dimensão histórica muito clara. Nesta

perspectiva, foi feita uma revisão de literatura limitada aos textos trabalham com uma

perpectiva histórica dentro da IHC, dando ênfase aos três (BØDKER, 2006; HARRISON

et al., 2011; ROGERS, 2012) citados até então.

A análise da história da IHC é feita sob o domı́nio dos estudos em Ciência,

Tecnologia e Sociedade (CTS), em especial com o uso da Teoria Cŕıtica da Tecnologia de

Andrew Feenberg. Um outro campo de estudos que também contribui para esta análise

3embodied interaction
4No resto deste caṕıtulo irei usar o termo terceira onda como um conjunto que emgloba em si tanto

o terceiro paradigma de Harrison et al. (2011) quanto o comtemporâneo de Rogers (2012)
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são os Estudos Culturais. Estes enquadramentos fornecem um ferramental teórico que

auxiliam a entender certos pontos de ruptura e continuidade, principalmente os marcos e

limites das ondas, paradigmas ou eras, como parte de um processo histórico, envolvidos

em disputas de poder e tem papel na constituição da área de conhecimento, seus atores e

seus limites.

Uma vez problematizado o conceito de Terceira Onda, este trabalho se divive em

duas frentes: A primeira, tem com objetivo identificar estudos que não se encaixem nas

viradas propostas por Rogers (2012); a segunda tem como objetivo trabalhar de forma

mais espećıfica a problemática que envolve a virada para o design (ROGERS, 2012) sob

o viés da CTS e dos Estudos Culturais.

Para fazer esta investigação foi escolhido trabalhar com artigos cient́ıficos tendo

como fonte o repositório online da Association for Computing Machinery (ACM), re-

positório no qual estão armazenados os textos publicados dentro de congressos como

“Computer-Supported Cooperative Work and Social Computing” (CSCW), “Tangible,

Embedded and Embodied Interaction” (TEI) e a “Conference on Human Factors in

Computing Systems” (CHI). O mapeamento feito para este trabalho foi gerado com in-

formações e meta infomações sobre artigos e publicações selecionadas por um filtro.

As duas frentes são articuladas pela coleta e construção da amostra deste trabalho.

As ferramentas e métodos de coleta de dados tem forte relação com a metodologia das

Humanidades Digitais. O objeto de estudo criado neste processo deve ser visto como um

mapeamento alternativo aos textos encontrados, servindo como material de comparação.

Para a primeira frente, o objeto articula uma relação com o trabalho de (ROGERS, 2012),

enquanto para a segunda, fornece um recorte mais localizado de textos para trabalhar com

a visão que a CTS e os Estudos Culturais permitem.

Em linhas gerais, é posśıvel dizer que a amostra de documentos é composta por

textos da IHC, como uma disciplina filiada à computação e que o referencial teórico

para a análise destes documentos provém da CTS e dos Estudos Culturais. No recorte

que envolve a virada para o design, além dos textos da IHC, também são trabalhados

alguns textos de design considerados importantes para a discussão sobre o tema, inclusive

abordando um pequeno recorte que envolve a relação entre arte, computação e design.

Existem duas justificativas para esta amplitude de disciplinas diferentes. Pri-

meiro, o contexto de produção deste trabalho. Ele foi produzido dentro de um programa
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de pós-graduação interdisciplinar5, com um viés cŕıtico6, em uma linha de trabalho (Me-

diações e Culturas) que possibilita discutir uma ideia de design abrangente7. Segundo, a

minha própria carreira acadêmica que transita entre estas áreas de estudo.

1.2 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral aprofundar o entendimento sobre o con-

ceito de Terceira Onda dentro da Interação Humano Computador.

• Analisar os trabalhos que tem um carácter de revisão historiográfica dentro da IHC,

atrelados ao conceito de “Terceira Onda”.

• Através da Teoria Cŕıtica da Tecnologia de Feenberg, problematizar a história da

IHC com relação à sua “Terceira Onda”.

• Levantar uma lista de artigos da base de dados da ACM que possam ser caracteri-

zados como parte da Terceira Onda da IHC.

• Construir um mapeamento com o resultado da coleta de dados a fim de servir como

mediador da discussão proposta.

• Analisar como os conceitos de design e participação são articuladas pela “Terceira

Onda” da IHC.

• Mostrar que o trabalho de Hélio Oiticica sobre participação pode contribuir para a

mesma discussão em IHC.

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO

O primeiro caṕıtulo tem como objetivo explicar os materiais e métodos usados

neste trabalho. Nele são expostos as bases para a construção da amostra usada, as

ferramentas e teorias atreladas.

O segundo caṕıtulo tem como objetivo mostrar um breve panorama da escrita

sobre a história dentro da disciplina de IHC. São apresentadas três narrativas históricas e

5PPGTE - Programa de Pós-Graduação em Tecnologia da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
6principalmente articulado por uma visão de CTS que trabalha com autores como Langdon Winner,

Andrew Feenberg e Stephen Marglin
7em especial, uma visão trabalhada no grupo de estudos de Design & Cultura, articulado pelas pro-

fessoras Dra. Marilda Lopes Pinheiro Queluz e Dra. Marinês Ribeiro dos Santos
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uma breve análise sobre como cada uma lida com alguns dos acontecimentos importantes

da área e como estas são organizadas.

No terceiro caṕıtulo, é proposta uma reconstrução desta mesma história através

de uma leitura baseada, principalmente, na Teoria Cŕıtica da Tecnologia de Andrew Feen-

berg. Este viés permite questionar o quanto as rupturas encontradas no primeiro caṕıtulo,

talvez não sejam tão abruptas assim. O pensamento de Feenberg permite uma leitura dos

acontecimentos históricos para além de sua ordenação cronológica, inclusive possibilita

refletir como a história tem um papel fundamental na dimensão epistemológica da IHC.

O quarto caṕıtulo representa uma pausa necessária no processo de questiona-

mento das bases conceituais da IHC. Este caṕıtulo apresenta o levantamento de dados

desta pesquisa. São apresentados o resultado da coleta de dados e é feito uma discussão

sobre os limites desta abordagem.

O quinto caṕıtulo é constrúıdo sobre um recorte do anterior. Dada a dimensão

daquilo que pode ser chamado de Terceira Onda da IHC, para mostrar que a problemática

identificada no segundo caṕıtulo ainda é pertinente, foi escolhido analisar textos que tentar

trabalhar com o design na IHC. Dentro deste recorte, é posśıvel recorrer novamente ao

pensamento de Feenberg para identificar como certos conceitos (participação, usuário,

design) são usados e articulados, podendo, inclusive, ser esvaziados.

O sexto caṕıtulo esboça uma tentativa de trabalhar alguns conceitos alternativos

as colocados até então. Aqui é levantada a hipótese de que os trabalhos de artistas

brasileiros em evidência na década de 60 do séc. XX (relevantes até hoje), podem fornecer

uma resposta à discussão identificada no caṕıtulo anterior. A reflexão sobre participação

existente no trabalho de Hélio Oiticica fornece um paralelo interessante para entender

melhor a participação proposta pelo o que aqui é chamado de Terceira Onda.

Ao sétimo e último caṕıtulo, cabe uma reflexão geral sobre a temática deste

trabalho, além de sugestões de desdobramentos e trabalhos futuros.
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2 MATERIAIS E MÉTODOS

Este caṕıtulo tem como objetivo apresentar os materiais e métodos usados nesta

pesquisa. Para tanto, foi feita uma divisão do caṕıtulo em quatro seções: Fudamentação

teórica, Ferramentas de coleta de dados, Processo de Coleta de dados e Construção da

“Amostra”.

Em fundamentação teórica são apresentadas de forma breve os marcos teóricos

que justificam os métodos e forma de pesquisa empregados. Em ferramentas de coletas

de dados são descritas as ferramentas produzidas para a coleta de dados. Em Processo de

Coleta de dados existe a descrição de como foram usadas as ferramentas apresentadas na

seção anterior. Por fim, em Construção da “Amostra” são feitas algumas considerações

sobre a construção da visualização base para o estudo.

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este trabalho se propõe a fazer uma pesquisa dentro do paradigma de um campo

chamado de Humanidades Digitais. Como esta é uma área que trabalha com uma série de

métodos e teorias que divergem de abordagens tradicionais, se faz necessário uma breve

introdução desta temática.

Existe uma grande indefinição sobre o que seria as Humanidades Digitais (SVENS-

SON, 2010, 2012; KIRSCHENBAUM, 2012). Para Svensson (2010) isto tem a ver com as

várias formas que se pode interagir com a tecnologia da informação. Dada a quantidade

de temas sob o guarda-chuva1 das Humanidades Digitais, é preciso comentar um pouco

sobre a área a fim de esclarecer com qual dos seus ramos este trabalho tem uma afinidade.

Para Burdick (2012, p.3), as “Humanidades Digitais nascem do encontro das

humanidades tradicionais com os métodos computacionais2”. Como humanidades, ela

1Svensson (2012) usa o termo tent(tenda). Resolvi usar o o termo guarda-chuva no lugar para obter
o mesmo efeito do original.

2Digital Humanities is born of the encounter between traditional humanities and computational
methods.
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inclui, mas não limita à: literatura, filosofia, retórica, história e estudos sobre arte musica

e design.

Em Kirschenbaum (2012), existe uma descrição da evolução ao longo do tempo

das Humanidades Digitais. Ele fornece uma descrição de como se formaram as princi-

pais entidades do campo (Associações, centros de estudo e periódicos). Kirschenbaum

(2012) apresenta um campo fortemente ligado as diciplinas de lingua inglesa (literatura)

e computação.

Mesmo que este seja um dos ramos principais desta área, principalmente se le-

var em conta a existência de pesquisas em “Humanities Computing”, ele não é o único.

Svensson (2010) comenta sobre a possibilidade de entender o campo através da forma

de engajamento das humanidades com a tecnologia e propões cinco formas: como uma

ferramenta, como objeto de estudo, como meio de expressão, como laboratório e como

forma de ativismo.

Como este trabalho se interessa pelo uso como ferramenta, irei comentar somente

quanto ao uso das tecnologias de informação como ferramentas. Svensson (2010) chama

atenção para duas qualidades importantes para este trabalho. Primeiro, o quanto as

Humanidades Digitais não tem uma tradição quanto ao processo de design3 e por isso não

percebem a importância do design na pesquisa. E um segundo ponto, muito similar ao

trabalhado no programa de pós-gradução no qual esta monografia foi produzida, coloca

que “ferramentas digitais não podem ser vistas como artefatos neutros”4 (SVENSSON,

2010), “eles reproduzem certas presunções”5 (SVENSSON, 2010). Gostaria de retomar

este ponto um pouco mais adiante.

Burdick (2012) apresenta as Humanidades Digitais de uma maneira compat́ıvel

com a de Svensson (2010). Por exemplo, Burdick (2012, p.4) resgata a origem das Hu-

manidades na Renascença e coloca o digital como a manifestação atual desta tradição.

Ela coloca que os projetos ligados às humanidades digitais podem possuir diferentes me-

todologias e abordagens, mas acaba por dar destaque para quatro formatos: curadoria,

análise, edição e modelagem.

Para Burdick (2012, p.17) a curadoria “é a seleção e organização de materiais

em um enquadramento interpretativo, um argumento ou exibição6”. Análise se “refere

3que pode ser entendido aqui como o ato de projetar de maneira ampla
4Digital tools should not be seen as neutral artifacts.
5In their construction and contextual use, they reproduce certain assumptions.
6is the selection and organization of materials in an interpretive framework, argument, or exhibit
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ao processamento do texto ou dos dados7.”(BURDICK, 2012, p.18), possui uma natureza

quantitativa e “é normalemente conjugada com uma visualização para dar uma legibili-

dade gráfica aos resultados anaĺıticos8.”(BURDICK, 2012, p.18). Edição “é a atividade

criativa e imaginativa de fazer, e desta maneira, design pode ser visto como uma forma

de edição9”Burdick (2012, p.18). Por fim, a Modelagem é um conceito que deixa clara

a noção de que um “projeto digital é sempre a expressão de uma suposição sobre co-

nhecimento: normalmente um conhecimento espećıfico de um domı́nio com uma forma

especifica pelo modelo no qual foi projetado10” (BURDICK, 2012, p.18-19).

Destas quatro caracteŕısticas, é posśıvel dizer que este trabalho apresenta uma

curadoria presente na forma de seleção dos textos usados como conteúdo desta pesquisa, a

análise é feita pelo tratamento e aplicação dos dados ao algoritmo chamado “force layout”,

a edição e modelagem se encontram no formato de apresentação da rede e na escolha de

trabalhar com cortes por ano. Mais detalhes sobre estas operações são apresentados nas

próximas seções deste caṕıtulo.

Burdick (2012, p.21-22) ainda destaca o carater exploratório da produção dentro

das humanidades digitais. Para ela, um dos pontos fortes da área, é o caráter iterativo

dos projetos digitais que fomentam experimentação, tomada de risco, redefinição e as

vezes falha. Ainda coloca que “é importante que nós não coloque em curto-circuito este

processo experimental na pressa de normalizar práticas, padronizar metodologias e definir

métricas11” (BURDICK, 2012, p.22). As próximas seções deste caṕıtulo também ilustram

um pouco de como este processo se dá nesta pesquisa.

O tratamento dos dados nas humanidades digitais é um ponto importante para

que seja entendida a forma como as informações sobre os textos foram usadas nesta

pesquisa. Owens (2012) coloca que:

“dados são sempre manufaturados. São criados. Mais especificamente, con-
junto de dados sempre são, ao menos indiretamente, criados por pessoas. Neste
sentido, a ideia de dados crus é um pouco enganadoura. A produção de um
conjunto de dados requer escolhas sobre o que e como coletar e como codificar
a informação. Cada uma destas decisões oferece um novo potencial ponto de

7refers to the processing of text or data
8is often conjugated with visualization in order to give graphical legibility to analytical results
9is the creative, imaginative activity of making, and as such, design can be also seen as a kind of

editing
10digital project is always an expression of assumptions about knowledge: usually domain-specific

knowledge given an explicit form by the model in which it is designed.
11is important that we do not short-circuit this experimental process in the rush to normalize practices,

standardize methodologies, and define evaluative metrics.
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análise12”.

A visão de que a organização dos dados gera uma perspectiva de análise é impor-

tante para que este conjunto de dados e a visualização criada não sejam entendidas como

reflexos de uma realidade. Muito pelo contrário, a passagem de Owens (2012) mostra que

alguma alteração no processo ou nas caracteristicas desta pesquisa, poderia resultar em

uma perspectiva completamente diferente.

Além da visão de que os dados não são objetivos e o processo de produção de in-

formação interfere no objeto de pesquisa, Owens (2012) também destaca que a estat́ıstica

não é a única forma de observar dados. “Testes estat́ısticos que tem como objetivo iden-

tificar se tendências em pequenas amostras são válidas em populações maiores não são

úteis se você quer explorar os detalhes arenosos e peculiaridades de um conjunto de da-

dos13.” Esta é uma perspectiva importante, pois para este trabalho foi escolhido fazer uma

análise qualitativa dos dados levantados, mesmo que as ferramentas escolhidas, tenham

uma aparente qualidade quantitativa.

Este trabalho propõe construir uma visualização que não deve ser vista como

reflexo da realidade, mas um objeto situado no espaço/tempo que faz parte de um contexto

social e cultural definidos. Em outras palavras, como coloca Svensson (2010)14, o artefato

produzido nesta pesquisa não pode ser visto como uma ferramenta neutra e objetiva.

Assim, das humanidades digitais, este trabalho reconhece o uso do design como

uma ferramenta de pesquisa, trata a contrução de representações de informação como

um processo situado e vê a visualização produzida como um artefato que possibilita um

aprofundamento sobre o objeto de pesquisa, mas dentro de uma perspectiva que é moldada

pelo artefato e pela situação.

2.2 FERRAMENTAS DE COLETA DE DADOS

Como apoio para esta pesquisa, foram desenvolvidos dois programas de com-

putador para coletar e armazenar os dados que serviram de base para a construção da

amostra. O primeiro (coletor) tinha como objetivo achar as informações pertinentes na

12Data is always manufactured. It is created. More specifically, data sets are always, at least indirectly,
created by people. In this sense, the idea of “raw data” is a bit misleading. The production of a data
set requires choices about what and how to collect and how to encode the information. Each of those
decisions offers a new potential point of analysis.

13statistical tests intended to identify whether trends in small samples scale into larger populations are
not useful if you want to explore the gritty details and peculiarities of a data set

14Winner (1999) ou Feenberg (s.d.b) também poderiam ser usados para o mesmo argumento.
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página web referente a um texto na base da ACM e o segundo (armazém) organizar o

acesso e estrutura dos dados a fim de facilitar consultas.

Ambos os softwares foram produzidos usando javascript como linguagem de pro-

gramação e nodejs como framework de apoio. A escolha de ambos deve-se a minha fami-

liaridade com a linguagem e o framework, além de uma grande quantidade de bibliotecas

de programação com suporte para interagir com servidores web.

O coletor possui duas grandes funcionalidades: 1) fazer uma busca usando uma

“flag” que limita as respostas a um grupo de interesse especial da ACM, da mesma maneira

que o website faz. Neste projeto, esta funcionalidade foi usada somente para fazer buscas

dentro do recorte do projeto, no caso o “SIGCHI”15 2) fazer o download das páginas com

informações pertinentes ao um texto existente na base de dados do site da ACM e extrair

sua estrutura.

O armazém, tinha como objetivo apenas guardar as informações de forma a fa-

cilitar o acesso durante o procesos de pesquisa. De forma resumida, a arquitetura desta

aplicação se resumia em um banco de dados (mongodb) e uma camada de aplicação com

o obejtivo de fornecer uma API (Aplication Program Interface) para que fosse posśıvel

manipular os dados.

2.3 PROCESSO DE COLETA DE DADOS

O processo de coleta de dados pode ser dividido em quatro etapas. Cada uma

delas representa uma tentativa de coleta com uma abordagem espećıfica e não sequencial.

Abaixo, encontra-se uma descrição dos problemas e e do porque cada uma foi tentada e

como se chegou a usada para o trabalho.

Para a primeira tentativa, foi feita uma prova de conceito para averiguar se era

posśıvel coletar dados que possibilitariam uma análise de referências bibliográficas para

investigar textos filiados à terceira onda dentro da IHC. De um ponto de vista técnico, o

único desafio encontrado foi o controle de acesso por máquina existente na base da ACM.

O site, ao identificar um padrão que não é compat́ıvel com o de uma pessoa, bloqueia o

acesso aos seus domı́nios. Com a execução de alguns testes, foi descoberto que o bloqueio é

feito através do banimento do ip identificado como estranho. Para contornar o problema,

foi aproveitada uma caracteristica do provedor de internet usado para esta pesquisa: Toda

vez que a rede privada se conecta à rede da provedora, é atribúıdo um ip dinâmicamente.

15Esta restrição é válida somente para a ultima coleta de dados.
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Desta maneira, sempre que o site identificava a conexão como “estranha”, ao resetar

o roteador que liga a rede privada à rede da provedora, um novo ip era atribuido e o

problema contornado.

O śıtio da ACM possui uma página de busca, uma página com as informações

básicas de um artigo: autores/as, resumo, referências, publicação de origem, links para

artigos que citam este e algumas outras informações. Estas informações estão dispońıveis

para o público, sem a necessidade de ter algum tipo de identificação para acessá-los (o

conteúdo dos artigos necessita de login para ser acessado). Além destas infos, a base de

dados também disponibiliza arquivos de bibiografia no formato .bib, extensão que faz parte

do sistema LaTeX. Os arquivos .bib fornecem uma forma padronizada de organização dos

metadados de artigos presentes na base da ACM.

De ińıcio, foram feitas três buscas na base usando os seguintes termos ordenados

por relevância: “third wave hci”, “third wave chi” e “third wave interaction”. Cada

busca retornou um conjunto diferente de textos e foram atribúıdos um coeficiente para

cada texto, de acordo com sua posição em cada busca. Por exemplo se o texto fosse o

primeiro em todos, seu coeficiente seria 316.

Com este coeficiente, era posśıvel tentar controlar a pertinência para a pesquisa

do texto retornado. Por exemplo, descartar textos que possuem um coeficiente menor que

1, se mostrava proveitoso, pois eram textos que possivelmente faziam parte dos últimos

resultados de qualquer uma das buscas.

O que se mostrou mais dif́ıcil nesta primeira tentativa foi o rastreamento au-

tomático de referências usadas pelos textos escolhidos. Foram dois problemas que forçaram

a pesquisa a mudar de rumo: 1) Para os textos que não se encontravam indexados na

base da ACM, era necessário uma verificação manual de sua corretude17. 2) Existiam

muitas referências com identificadores duplicados, fazendo com que fosse necessário uma

verificação manual dos dados. Ambos foram considerados fontes de incerteza muito gran-

des para seguir neste tipo de coleta de dados. Assim, foi buscada uma outra base para

tentar sanar estes problemas.

A segunda tentativa, foi tentar de extrair os dados diretamente do śıtio “Google

Scholar” (https://scholar.google.com.br). Nele, existe uma grande quantidade de textos

acadêmicos, inclusive boa parte dos textos presentes na base de dados da ACM está

16o coeficiente consistia em normalizar a posição do texto com relação ao conjunto: (total c1 - posição
c1)/total c1 + (total c2 - posição c2)/total c2 + (total c3 - posição c3)/total c3

17Os dados disponibilizados pela ACM como referências bibliográficas de um texto foram extráıdas por
OCR, desta maneira poderiam haver erros de transcrição
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dispońıvel lá. Dada estas caracteŕısticas, a base parecia interessante para rastrear citações

entre artigos sobre a Terceira Onda, além de possibilitar uma forma de encontrar as

referências que não faziam parte da base da ACM.

A Google, empresa que dona do serviço, possui formas de identificar acessos

não-humanos a suas aplicações. Mesmo não tendo certeza de como é feito tal processo,

é posśıvel dizer que, dada a quantidade e formas de bloqueios encontradas durante as

tentativas de extração, o mecanismo é muito mais desenvolvido do que o da ACM. Além do

processo de desconectar caso fosse descoberto o acesso automatizado, no caso do “Google

Scholar”, muitas vezes era necessário “provar que era um humano”. Isto era feito de

tempos em tempos.

Para tentar resolver este problema, foi feita uma interface para que fossem feitos

downloads semi-automáticos. A interface permitiu tentar acessar os dados de uma maneira

que fosse posśıvel prolongar o tempo em que era exigido “provar que era um humano” e

testar formas de prolongar ainda mais o tempo necessário para cada renovar cada ip.

O esquema de aquisição dos dados era feita de forma semi-estruturada. Inicial-

mente, foram buscados os textos que são considerados de terceira onda (textos dos Bard-

zells, William Gaver, etc) e a partir deles, como a estrutura do site dava a possibilidade

de rastrear “quem citou o trabalho”, foram baixados estes de maneira não estruturada,

para evitar o bloqueio de acessos.

Além de uma dificuldade maior em acesso aos dados, o “Google Scholar” apre-

sentou mais três outros problemas: 1) existiam dados que criavam uma linha do tempo

imposśıvel. Por exemplo, exitiam referencias circulares, algo que deveria ser imposśıvel

de acontecer. 2) Não é posśıvel encontrar as referências dos artigos no site, apenas quem

citou um artigo. Esta mudança, tem um grande impacto na organização dos dados. 3) A

grande quantidade de dados dispońıveis e a estrutura criada pela organização “mostrar

quem citou o trabalho”, fazem com que o exista muito rúıdo nos dados extráıdos.

Com estas problemáticas levantadas pela extração inicial, usar o “Google Scholar”

como fonte de dados também era problemático, pois existiam muitas indefinições quanto a

confiabilidade dos dados, assim como na primeira tentativa, e a dificuldade de se conseguir

transformá-los em um objeto útil para o tipo de análise desejada. Com isto, foi passado

para a próxima tentativa.

A terceira tentativa, foi feita após verificar que a base da ACM tabém possui

os meta dados que “mostrar quem citou o trabalho”. Desta maneira, foi mudada radi-
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calmente a forma de obtenção de dados. Foi feita apenas uma busca, usando o termo

“third wave”, porém neste meio tempo, foi descoberta uma função que permite pesquisar

somente artigos relacionados com o “SIGCHI”. Assim, ao invés de fazer várias buscas a

fim de garantir que o conjunto final tivesse uma relação com a Terceira Onda da IHC,

foi feita uma busca só. Também foram adicionados textos que citam algum dos textos

retornados na busca inicial. Desta maneira, espera-se ter um conjunto que tenha uma

relação forte com a IHC, representada dentro da base da ACM.

Ou seja, o corpo teórico inicial foi constitúıdo da seguinte maneira: Primeiro, foi

feita uma busca por palavra-chave dentro da base de dados da ACM, restringindo sua

amplitude aos trabalhos ligados ao Special Interest Group on Computer–Human Interac-

tion (SIGCHI). Uma vez limitada a busca a este domı́mio, foi escolhido usar somente o

termo “third wave” ao invés de outros tais como “third wave chi” ou “third paradigm”.

Esta primeira busca retornou 129 ocorrências e é considerada o conjunto preliminar de

textos.

Após esta fase, é feita uma expansão do conjunto de textos, visando adquirir

outros textos que tenham uma relação com a terceira onda, mas que podem não serem

indexados pela ACM desta maneira. Como parâmetro, foi escolhido usar os textos cadas-

trados na própria base da ACM que citam diretamente um dos 129 textos encontrados no

primeiro momento. Assim, a rede constrúıda será formada pelos 129 textos do conjunto

preliminar, somados com os 862 textos que citam pelo menos um dos textos do conjunto

inicial. Foi considerada expandir a rede mais uma vez (adicionar os artigos que citam os

texto que não fazem parte do conjunto inicial), porém como as estimativas apontavam

para mais de 3000 textos, foi escolhido parar a amostragem em bola de neve em sua

primeira iteração.

A quarta e última coleta de dados para o projeto foi a usada para a produção da

pesquisa. Foram feitas extrações durante os meses de Setembro e Outubro de 2015 e a

única diferença da terceira coleta está no peŕıodo realizado. O objetivo desta coleta era

garantir uma consistência temporal para os dados, garantindo que eles fossem provenientes

de uma janela temporal menor do que a terceira coleta. A extensão também foi diminúıda.

Alguns meses após esta última coleta de dados, a ACM mudou várias carac-

teŕısticas do seu website. A t́ıtulo de exemplo, existem novos metadados que poderiam

ser interessantes para a pesquisa, tais como a área sobre conceitos usados na pesquisa,

aparentemente oferecida pela IBM. Um outro detalhe importante, está na mudança do

fncionamento do motor de busca por trabalhos da base da ACM. Mesmo que não tenha
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sido feita uma análise sistemática sobre o seu funcionamento, ao fazer buscas similares às

já executadas, foram retornado resultados muito diferentes.

2.4 CONSTRUÇÃO DA “AMOSTRA”

O termo amostra foi colocado entre aspas, pois ela não deve ser encarada como

uma amostra estat́ıstica. Dada a filiação epistemológica que este trabalho se apresenta e

o processo de coleta de dados escolhido, prefiro usar o termo construção para evidenciar

o caráter situado e localizado destes dados. A seguir, estão as considerações feitas para a

construção do objeto que articula a discussão deste trabalho.

A estrutura dos dados guardada no banco era a seguinte:

Tabela 1: Descrição da estrutura de dados do banco de dados

campo descrição

id identificador único na base de dados

idAcm identificador usado pela ACM

meta pode possuir dois valores: bibUpdated-

Date e pageUpdatedDate

citedBy lista com idAcm de textos que fazer re-

ferencia a esta entrada

bib dados do texto em formato .bib (até 15

valores)

fonte: Autoria própria.

Estas informações foram adquidas pela extração da base da ACM e possuem

duas origens diferentes dentro do śıtio da associação. As informações sobre um texto

foram retiradas do arquivo .bib dispońıvel na página do artigo e as outras informações,

diretamente da página do texto. Por isto que o campo meta possui dois valores. Um para

controle de quando foram adquiridos as infos provenientes dos .bibs e outra para os outros

dados. Abaixo um exemplo de entrada presente na base de dados:

Listing 2.1: Exemplo da estrutura de dados do banco de dados

{
” i d ” : ObjectId (”5625642 b95508ac50300005f ”) ,

”idAcm” : ”1773665” ,

”meta” : {
”bibUpdatedDate” : ISODate(”2015−10−19T21 : 4 4 : 1 1 . 0 2 7 Z”) ,

”pageUpdatedDate” : ISODate(”2015−10−19T21 : 4 4 : 1 1 . 0 2 7 Z”)

} ,



28

” c i t e s ” : [ ] ,

” c itedBy ” : [

”2414547” , ”1773669”

] ,

” bib ” : {
”entryType” : ”ARTICLE” ,

” author ” : ” Sa t che l l , C h r i s t i n e and Graham , Connor ” ,

” t i t l e ” : ”Conveying I d e n t i t y with Mobile Content ” ,

” j o u r n a l ” : ” Personal Ubiquitous Comput . ” ,

” i s sueDate ” : ” Apr i l 2010” ,

”volume” : ”14” ,

”number” : ”3” ,

” year ” : ”2010” ,

” i s s n ” : ”1617−4909” ,

” pages ” : ”251−−259”,

” u r l ” : ” http :// dx . do i . org /10.1007/ s00779−009−0254−3”,

” do i ” : ”10.1007/ s00779−009−0254−3”,

” p u b l i s h e r ” : ” Spr inger−Verlag ” ,

” address ” : ”London , UK, UK” ,

”keywords” : ” D i g i t a l images , Mobile phones , V i r tua l pre sence ” ,

” a l i a s ” : ”SATCHELL: 2 0 1 0 :CIM:1773652 .1773665”

}
}

O campo “cites” nunca chegou a ser usado, mas serviria para guardar as citações

do texto. dentro do bib, o único campo que não faz parte da especificação de referências

usada no LATEXé o “alias” que corresponde ao valor que é usado dentro de tags no corpo

do texto (ex: \cite{ATCHELL:2010:CIM:1773652.1773665}).

Este tipo de estrutura permite construir uma de rede de citações, representada

através de um grafo direcionado. Cada nó representa um artigo e cada aresta ligando dois

nós, representa uma citação do artigo mais novo para o mais antigo. A rede é desenhada

por um algoritmo chamado de “force layout”18 que tenta agrupar nós de uma forma que

privilegia a visualização de grupos com tendência a formarem cliques. Esta organização

visual permite iniciar uma investigação de carater qualitativo sobre os dados, permitindo

considerar os entornos dos textos, algo que uma listagem não permitiria muito bem.

Para conseguir usar o algoritmo e gerar uma visualização, foi preciso adaptar a

estrutura de dados ao funcionamento da implementação escolhida e também remover os

dados que não são relevantes para o artefato. Para desenhar o grafo, o “force layout” faz

18https://github.com/mbostock/d3/wiki/Force-Layout
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uma simulação de forças f́ısicas e o estado final é atingido depois de uma série de iterações

(definidas anteriormente ou com a estabilização do sistema).

Assim, como o algoritmo exige como entrada uma lista de nós e uma lista de

areastas, as representações dos textos foram adaptadas e têm o seguinte formato:

Listing 2.2: Exemplo da estrutura de um texto (nó) formatado para o “force layout”

{
”idAcm ” : ”1139026” ,

” i d ” : ”55 d61e244710ba3ad86f8a93 ” ,

” citedBy ” : [”1254962” , ”1221461” , ”1457213” , ”1357156” , ”1013172” ] ,

”AUTHOR” : ”Andersen , Kr i s t i na and Jacobs , Margot and Polazz i , Laura ” ,

”TITLE” : ”Funology ” ,

”YEAR” : ”2004” ,

” i ” : 9

}

Listing 2.3: Exemplo da estrutura de uma citação (aresta) formatado para o “force

layout”

{
” source ” : 535 ,

” t a r g e t ” : 556

}

Os campos foram reduzidos somente aos necesários para a visualização. Uma

das caracteristicas da implementação do “force layout” usada neste trabalho é o seu

desenho dinâmico. Ou seja, toda vez que o “software” é iniciado, o grafo é recalculado.

Esta caracterisca não facilita uma visualização feita em “cortes” ao longo do tempo, algo

buscado por este trabalho. Desta maneira, os dados precisaram de duas fases para que

fosse posśıvel o uso no artefato. Primeiro, extrair os dados da base, rodar o “force layout”

e guardar as informações de posicionamento na tela. Em um segundo momento, estes

dados com posição (cartesiana) são usados como fonte para o artefato final.

É preciso colocar que a arquitetura da rede é diretamente relacionada aos mecanis-

mos geradores usados. A existência de vários nós “folha” se dá pela cisão do crescimento,

uma vez que vários links para outros nós, tanto dentro quanto fora da rede são perdidos.

Uma outra caracteŕıstica interessante, fruto do mecanismo de desenho e da organização

dos dados, é o isolamento de alguns grupos de nós do componente maior. Estes grupos

até podem ser mais conexos com o grande componente, entretanto isto não é posśıvel de

ser investigado por este esquema em especial.
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Com este conjunto, é posśıvel coletar uma série de dados interessantes. Primeiro,

o algoritmo para desenhar o layout usado no grafo permite identificar uma série de tex-

tos que têm temas em comum e possuem algum ligação com aqueles identificados como

relacionados ao termo “third wave” na base da ACM.

Desta maneira, o escopo de textos definidos foi o resultado de um processo não

linear que exigiu a revisitação de certas etapas da pesquisa. Ao levar em conta, durante

todo o processo, a limitação da construção deste objeto de pesquisa é posśıvel encará-lo

como uma fonte de dados pasśıvel de ser usada como representação de um momento da

terceira onda.

Como já colocado, a visualização deve ser vista como uma outra abordagem sobre

a Terceira Onda. Ela não tem como objetivo delimitar a abrangência do termo, muito

menos desenquadrar outras abordagens. Assim como foi colocado que os três textos

analisados (BØDKER, 2006; HARRISON et al., 2011; ROGERS, 2012) não devem ter

seu contúdo separado da forma, acredito que o caso aqui é o mesmo. Este artefato tem um

potencial interessante se colocado como parte das investigações sobre Terceira Onda na

IHC e um potencial desastroso caso seja encarado como um corte objetivo da realidade.
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3 HISTORIOGRAFIA E A TERCEIRA ONDA DA IHC

O objetivo deste caṕıtulo é mostrar que o conceito de Terceira Onda, dentro da

IHC, tem uma dimensão histórica que depende da forma como a área organiza os seus

próprios eventos temporais. Como foi comentado na introdução, escolhi trabalhar com

três classificações (BØDKER, 2006; HARRISON et al., 2011; ROGERS, 2012) que são

diretamente ligadas ao surgimento da Terceira Onda.

O artigo de Bødker (2006) é o primeiro a colocar a existência de novas abordagens

de pesquisa com relação as humanidades, dentro da IHC. Além de ser o artigo do qual

se origina o termo Terceira Onda, ele também trabalha com as posśıveis contribuições

que pesquisas de Segunda Onda podem oferecer frente aos motes da Terceira, dentro do

escopo da interação humano-computador.

O trabalho de Rogers (2012) é uma pesquisa de caracter extensivo feita depois de

Bødker (2006) e Harrison et al. (2011), inclusive citando ambas. Sua principal contribuição

é seu carater extensido, sendo o único publicado em formato de livro. Com um formato

diferente, é posśıvel explorar pontos que os outros dois textos não conseguem, tais como

decrever melhor as teorias apresentadas e o uso de uma grande quantidade de exemplos.

Harrison et al. (2011) traz um olhar que integra história e epistemologia. Sua

classificação tem como objetivo discutir as bases teóricas da IHC e fornece um modelo

que tenta explicar as movimentações do que ele chama de terceiro paradigma.

Além destes textos, neste caṕıtulo, também sera usado como apoio o trabalho

de Jonathan Grudin1 sobre história e IHC. Grudin é um autor que tem um trabalho

cont́ınuo sobre a história da IHC, e possui uma grande quantidade de levantamentos

históricos importantes para recuperar a história da Interação Humano Computador

Nas próximas seções, serão analisados cada uma das propostas de classificação

da IHC em peŕıodos, a fim de mostrar a implicação destas para a definição da Terceira

Onda em si.

1Grudin foi editor da coluna sobre história na ACM Interactions de 2006 a 2013
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3.1 SUSANNE BØDKER E LIAM BANNON

Bødker (2006, 2015), com base no trabalho de Bannon (1992), divide a IHC

em três “ondas”. De acordo com Bødker (2015, p.24): “A primeira onda era composta

pela ciência cognitiva e pelos fatores humanos. Era orientada a modelos e com foco

no ser humano como objeto de estudo através de diretrizes, métodos formais e testes

sistemáticos”2 A segunda onda é descrita como:

“Na segunda onda o foco era em grupos com coleções de aplicações. Teoria fo-
cada no ambiente de trabalho e interação com uma comunidade de praticantes
bem estabelecida. Ação situada, cognição distribuida e teoria da atividade eram
importantes fontes de reflexão teórica e conceitos como contexto tornam-se fo-
cais na análise e design da interação humano-computador. Métodos pró ativos,
tais como uma variedade de oficinas de design participativo, prototipação e
inquérito contextual foram adicionados à caixa de ferramentas.”3(BØDKER,
2015, p.24)

Bannon (1992, p.5) faz uma cŕıtica à forma como a primeira onda modela o/a

utente como um ser passivo. Para Bannon (1992, p.3), “o foco do projeto de sistemas

ou dos pesquisadores em IHC é viesado para o lado da tecnologia”4, algo que pode levar

ao julgamento da pessoa que usa o sistema como alguém ingênuo, ou até mesmo idiota

(BANNON, 1992, p.4).

Uma outra contribuição importante de Bannon (1992) sobre a primeira onda, está

no reconhecimento da influência dos estudos de fatores humanos e ergonomia do ińıcio

do séc. XX (BANNON, 1992, p.5)5. Entretanto, é posśıvel ver que isto não significa um

reconhecimento destas disciplinas como parte integrante da IHC. Por exemplo, tanto em

Bannon (1992) quanto em Bannon (2011) existe uma pequena passagem dizendo que a

IHC surgiu no começo dos anos oitenta do séc. XX.

Para Bødker, o contexto é o principal conceito da Segunda Onda. (BØDKER,

2006, p.3). Bannon (1992, p.7-9) chama a segunda onda de Atores Humanos6 em contra-

2The first wave was cognitive science and human factors. It was model-driven and focused on the
human being as a subject to be studied through rigid guidelines, formal methods, and systematic testing

3In the second wave, the focus was on groups working with a collection of applications. Theory
focused on work settings and interaction within well-established communities of practice. Situated action,
distributed cognition, and activity theory were important sources of theoretical re ection, and concepts like
context came into focus in the analysis and design of human-computer interaction. Proactive methods,
such as a variety of participatory design workshops, prototyping, and contextual inquiries, were added to
the toolbox

4The focus of the system design or human - computer interaction (HCI) research group is biased
towards the technology

5Em Bannon (2011), o autor chega a citar especificamente o taylorismo.
6Human Actors
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posição aos Fatores Humanos7 e a qualifica através daquilo que ele considera necessário

para que esta transição ocorra. A tabela abaixo mostra as qualidades que Bannon (1992)

associa à primeira e à segunda onda respectivamente:

Tabela 2: comparativo entre termos dos fatores humanos e atores

humanos. Baseado em Bannon (1992, p.7-9)

# fatores humanos atores humanos

1 produto processo

2 indiv́ıduos grupos

3 laboratório espaço de trabalho

4 iniciantes especialistas

5 análise design

6 centrado no usuário envolvimento do usuário

7 especificação de requerimentos prototipação iterativa

fonte: Autoria própria.

Esta tabela é importante para entender as diferenças entre a primeira e segunda

onda, uma vez que a preocupação de Bødker (2006) é focada na transição entre segunda

e terceira. Em 1), Bannon argumenta sobre a necessidade em mudar a ênfase no produto

para ênfase no processo como forma de projetar. Em 2), o autor coloca que a IHC, ao

projetar para um utente8 individual, negligencia aspectos importantes do processo de

trabalho. Pensar em grupos pode resolver este problema. Em 3), existe a constatação

que os experimentos controlados não conseguem fornecer bases teóricas para a construção

de softwares. 4) Para Bannon, é preciso também prestar atenção ao grupos que tem um

contato cont́ınuo com o uso de aplicações. O foco em usuários novatos é cômodo, mas não

necessariamente dá conta das situações de uso. 5) Para Bannon, a IHC deve ajudar os/as

designers a projetar sistemas melhores ao invés de apontar somente os problemas daqueles

que já existem. 6) Mudar a posição do usuário de objeto de estudo para participante

efetivo do processo. Em 7), Bannon argumenta que o documento de requisitos do usuário

é falho, uma vez que não pode dar conta de todas as necessidades de uso.

Nos sete pontos trabalhados por Bannon (1992), também é posśıvel identificar o

contexto como conceito agregador. Por exemplo, os itens 2, 4 e 6 mostram claramente

esta questão, ao colocarem como foco conceitos como grupos, necessidade de entender as

7Human Factors
8utente: adjetivo e substantivo de dois gêneros que ou aquele que usa, se serve de algo; usuário

(GOOGLE, 2016). Ao longo do texto, foi escolhido usar o termo utente uma vez que o termo é comum para
ambos os gêneros e não carrega a conotação negativa que o termo usuário carrega, dado o posicionamento
feito ao longo deste trabalho.
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práticas de especialistas e aproximação de usuários no processo de projetação, respecti-

vamente.

Fallman (2011) resume a segunda onda como:

“o foco principal das abordagens da segunda onda era deslocar o centro de
atenção da ênfase sem corpo da primeira onda em um usuário único ope-
rando uma única aplicação; o foco foi mudado para uma configuração par-
ticular de trabalho, comunidades de praticantes bem definidas tais como equi-
pes colaborando através de uma variedade de aplicações e problemas de con-
texto”9Fallman (2011, p.1052)

Já a terceira onda, pode ser resumida da seguinte maneira:

“Na terceira onda, contexto de uso e tipos de aplicação são ampliados e in-
termixados, comparados ao foco no trabalho da segunda onda. Tecnologia se
espalhou do ambiente de trabalho para nossas casas, dia-a-dia e cultura. Pes-
quisa de terceira onda desafia os valores relacionados à tecnologia da segunda
onda e abraça experiência e a criação de sentido. De começo na terceira onda,
métodos de segunda onda como o design participativo foram questionados, dada
a percepção de que eles estavam lidando somente com práticas existentes (am-
biente de trabalho) e não com usos emergentes”10(BØDKER, 2015, p.24-25)

O texto original (BØDKER, 2006, p.1) oferece algumas informações complemen-

tares ao colocar a Terceira Onda como uma espécie de negação da Segunda Onda: “... foco

da Terceira Onda, em alguma medida, parece ser definida em termos do que a Segunda

Onda não é: não-trabalho, não-direcionada, não-racional, etc.11”. (BØDKER, 2006, p.1).

Este limite imposto por uma relação de identidade e diferença acaba, de certa maneira,

separando as duas ondas de forma conceitual. Esta marcação fica mais clara com os

exemplos de temas que ela julga ser de Terceira Onda: “Foco na dimensão cultural, ex-

pansão do cognitivo para o emocional e uma abordagem pragmática/cultural-histórica da

experiência.” (BØDKER, 2006, p.2).

9The primary focus of these ‘second wave’ approaches was to move the center of attention away from
the first wave’s rather disembodied emphasis on a single user operating a single application; the focus was
shifted to particular work settings, to well-defined communities of practice such as teams collaborating
using a variety of applications, and to issues of context.

10In the third wave, the use contexts and application types broadened, and intermixed, relative to the
second wave’s focus on work. Technology spread from the workplace to our homes and everyday lives
and culture. Research in the third wave challenged the values related to technology in the second wave
and embraced experience and meaning-making. Early on in the third wave, second-wave methods such
as participatory design were questioned, due to the perception that they were dealing only with existing
(work) practices and not with emergent use.

11the focus of the third wave, to some extent, seems to be defined in terms of what the second wave is
not: non-work, non-purposeful, non-rational, etc.
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Uma das motivações identificadas por (BØDKER, 2006, p.1) como causas do

afastamento da Terceira Onda dos métodos da Segunda, esta na preocupação da IHC

com a interação que vai além da esfera pública. A ênfase dos métodos de segunda onda

no espaço de trabalho é uma questão interessante e será mais explorada no próximo

caṕıtulo.

Fallman (2011, p.1052) resume a terceira onda da IHC como algo que incorpora

mais análises culturais, teoria cŕıtica, filosofia, valores e história do que teorias sociológicas

ou psicológicas. Para Fallman, a Terceira Onda tem um tendência muito mais orientada

a desinibir a atuação do designer. Esta é uma discussão que pretendo abordar mais no

caṕıtulo seis.

É importante colocar que em Bødker (2015), a autora faz uma revisão do seu

texto original, dez anos depois. Para ela:

“os desafios do encontro da terceira onda com a segunda giram em torno de
como projetos usam e juntam tecnologias, experiências e utentes através de
domı́nios diferentes, alguns sendo trabalho, outros não, assim como nós pode-
mos contextualizar e estudar estas relações não muito bem definidas.12.”

Por mais que a Bødker trabalhe com dicotomias, o encaminhamento proposta esta

na superação destas oposições. Em Bødker (2015), a autora discute o caminho trilhado

por ela e seu grupo frente a esta problemática, que envolve participação, arte e espaço

público.

Por fim, é posśıvel resumir a classificação feita por Bødker (2006, 2015) e Bannon

(1992) da seguinte maneira: Na Primeira Onda, a base teórica é a psicologia (tanto

cognitiva quanto os fatores humanos). Na Segunda Onda, a base são teorias e métodos

que levam em conta o contexto e a participação das pessoas no projeto de interfaces. E

na Terceira Onda, existe um deslocamento da experiência de grupo para a experiência

individual, assim como a mudança de foco do ambiente de trabalho para o “resto da vida”.

3.2 YVONNE ROGERS

Uma outra abordagem é a apresentada por Rogers (2012). Nela, a autora propõe

dividir a história do Design de Interação em três peŕıodos distintos, usando uma nomen-

12the challenges of third wave meets second wave, 10 years later, pivot around how design may utilize
the bringing together of technologies, experiences, and users across domains, some of which are work,
others not, as well as how we may conceptualize and study these open-ended relationships
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clatura emprestada da História da Arte. Seu foco não são nos artefatos e conferências,

mas nas teorias “dominantes” dentro do Design de Interação.

Ela chama de Clássico o peŕıodo que a IHC importou a Psicologia Cognitiva de

uma maneira ŕıgida e ordenada; Modernista, a introdução de outras bases teóricas (feno-

menologia e estudos sociais, por exemplo) e de Contemporânea, a recente aproximação

da IHC com teorias ligadas a valores e um viés social engajado.

Como IHC Clássica, estão as teorias mais difundidas vindas da Psicologia Cog-

nitiva, sendo citadas como reprentativas deste peŕıodo: GOMS, a teoria de Golfos e a de

Modelos Mentais.

Em Moderno, estão as teorias que tentaram trazer o contexto, ou de alguma

maneira, extrapolaram o indiv́ıduo como único objeto de estudo isolado Rogers (2012,

p.32). As teorias “modernas” em três grandes grupos: Abordagem Cognitiva (Cognição

Externa, Cognição Distribúıda e Psicologia Social), Abordagem Social (Ação Situada,

Etnometodologia e Etnografia e Abordagens oriundas da CSCW) e Outras Abordagem

(Teoria da Atividade, Teoria Fundamentada e Teorias Hı́bridas).

Em Contemporâneo, Rogers coloca as teorias que incorporam valores sociais, cul-

turais e morais Rogers (2012, p.65). Ela escolhe quatro grandes “viradas”13: Virada para

o design, Virada para a cultura, Virada para o “selvagem” e virada para a corporificação.

Além detas quatro, ela cita a existência de mais quatro (emoção, prazer, sustentabilidade

e prática), entretanto não se aprofunda em nenhuma destas Rogers (2012, p.68).

Mesmo que Rogers (2012, p.7) deixe claro que o empréstimo da história da arte

é limitado, é importante identificar alguns pontos problemáticos quanto ao seu uso. Gos-

taria de chamar a atenção a três pontos. Em primeiro lugar, o carácter eurocêntrico da

sua classificação. O peŕıodo clássico começa com a arte grega e romana e inclúı movimen-

tos europeus (barroco, gótico, pré-rafaelitas, etc). Como artistas modernos, são citados

Matisse, Braque, Derain e Dufy. Esta é uma questão importante, principalmente quando

vista sob a influência do terceiro paradigma de Harrison et al. (2011). Na história da arte,

a perpectiva eurocêntrica é posta em xeque por estudos feministas e decoloniais. Mesmo

que não seja essa a preocupação principal de Rogers (2012), fica claro que talvez seja

necessário pensar sobre os impactos destes empréstimos, tão comuns na IHC.

Nesta mesma linha de racioćınio, é de se pensar o quanto esta divisão esconde

certas permanências entre as “eras”. É preciso colocar que Rogers (2012) faz uso destas

13É usado “virada” como uma forma de reconhecer a importância do uso do termo “virada para o
social”, popular nos anos 90.Rogers (2012, p.68)
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categorias como um dispositivo anaĺıtico e deixa clara a fragilidade da classificação. En-

tretanto, por exemplo, ao colocar que a IHC contemporânea tem uma consciência social

mais desenvolvida que os outros movimentos14 (ROGERS, 2012, p.19), ignora que o design

participativo escandinavo tinha uma grande preocupação social, porém articulada através

do espaço de trabalho, mais precisamente no embate entre gerência e corpo operário.

O empréstimo da história da arte é um recurso interessante, desde que seja visto

como uma posśıvel história da arte e não a única periodização posśıvel. Por exemplo,

Danto (2006) trabalha com a ideia de fim da história da arte, partindo da perspectiva de

que a narrativa que cria um sentido de unidade na arte tem seu esgotamento nos anos 60.

Danto (2006) coloca como pré-moderno a arte/pintura com ênfase na mimese, moderna a

pintura que busca uma autonomia de forma e linguaguem e pós-histórica a arte que não

tem uma narrativa mestre, na qual quase tudo é posśıvel. Desta perspectiva, poderiamos

dizer que o peŕıodo pré-moderno na IHC poderia corresponder à fase em que a àrea não

tinha uma identidade própria, sendo parte da computação ou dos fatores humanos; Como

moderno a fase em que a IHC busca por uma autonomia disciplinar, usando de teorias e

reflexões sobre si; E de pós-histórico, o peŕıodo no qual é dif́ıcil distinguir um estudo em

IHC de outros feitos em outras áreas.

A classificação com base em Danto (2006) pode ser alvo das mesmas cŕıticas

direcionadas à Rogers (2012). Entretanto, ela ajuda a mostrar o quanto é importante que

se tenha em mente o papel deste processo de classificação na definição da própria história

da IHC. A história da arte tem uma discussão longa sobre sua historiografia e seu papel

na definição do que é ou não arte, algo de grande proveito para a IHC, principalmente

dada a discussão sobre Terceira Onda.

Também é importante ressaltar o caracter extensivo do trabalho de Rogers (2012).

Em seu trabalho existe uma contextualização das teorias sobre IHC, descrição sobre as

principais teorias dentro de cada era, além da explicação do porquê agrupá-las da maneira

como foi feita. Mesmo que o “empréstimo” da história da arte seja raso, isto não diminui

a importância do trabalho.

3.3 STEVE HARRISON, DEBORAH TATAR E PHOEBE SENGERS

Por fim, o trabalho de Harrison et al. (2007, 2011) é o trabalho que mais se

aproxima do campo da epistomologia dentro dos citados neste caṕıtulo. Sua abordagem

14Contemporary HCI is more socially conscious than the previous movements.
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usa o conceito de paradigma proposto por Kuhn (2007) para organizar a história das

teorias sobre Design de Interação Computacional.

A adaptação do conceito de paradigma é feita de forma indireta. A/os autores/as,

adotam a ideia de que uma mudança de paradigma em HCI pode ser rastreado através

das mundanças das metáforas de interação que são usadas na área. Deste ponto de vista,

uma metáfora de interação pauta as discussões e hipóteses da comunidade em questão.

Uma mudança ocorre quando uma metáfora se desloca da “periferia” para o “centro”

da discussão (HARRISON et al., 2007, p.3-4), trazendo novos questionamentos para o

campo.

Como Primeiro Paradigma, Harrison et al. (2007, 2011) colocam os estudos que

tem suas bases na Engenharia e Fatores Humanos, caracterizando-os como estudos com

foco em otimizar o “encaixe” entre homem e máquina. O Segundo Paradigma tem como

plano de fundo teórico as Ciências Cognitivas e se preocupa com a mente humana e

com o computador. Já o Terceiro, usa o conceito de corporificação como uma forma de

construção de conhecimento para ligar as diversas abordagens.

Como exemplo das preocupações de cada um dos paradigmas, em (HARRISON

et al., 2007, p.9-10) é usado o cockpit de um avião. Para chamar a atenção do piloto

em situações cŕıticas, a força aérea resolve usar a voz de uma mulher, uma vez que todos

os pilotos são homens. Esta seria uma t́ıpica solução do Primeiro Paradigma. Já para o

Segundo Paradigma, a preocupação estaria na eficiência da transmissão da informação,

sendo posśıvel imaginar um banco com diferentes vozes e estudos de tempo de resposta.

Para o Terceiro Paradigma, o interessante seria o papel da voz feminina no reforço da

visão do cockpit como um espaço masculinizado.

Para trabalhar a existência de uma mudança para o Terceiro Paradigma, Harrison

et al. (2011) argumentam que a IHC encontra-se no que Kuhn caracteriza como crise de

um paradigma cient́ıfico. São citadas quatro evidências que contestam a validade da

metáfora do processo de cognição como um processador de informação: 1) Trabalhos com

computação pervasiva e ub́ıqua com abordagens vindas da Etnografia, do Design e das

Artes; 2) A percepção de que existe um caráter social na interação; 3) O reconhecimento

da existência de uma computação não orientada a tarefas. 4) A desmarginalização da

emoção, deixada de lado pelos trabalhos cognitivos (HARRISON et al., 2011, p.386). Uma

outra questão que a/os autores levantam, está na inconpatibilidade que iniciativas como

Design Participativo, Design Senśıvel a Valor, User Experience Design, Etnometodologia,

Interação Corporificada, Análise de Interação e Design Cŕıtico apresentam com relação
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aos dois primeiros paradigmas.

Harrison et al. (2011) trabalha com a possibilidade de que o Terceiro paradigma

seja uma forma de “ciência sucessora” da forma descrita por Harding (1986). Por “ciência

sucessora” as autoras e o autor entendem como novas formas de ciência que “evitariam

o sistemático viés de gênero, classe e raça que sociólogos, antropólogos e historiadores

identificaram na atual prática cient́ıfica.”15

A cŕıtica feminista à epistemologia cient́ıfica mostra que a retórica universalista

e objetivista da ciência ocidental esconde uma estrutura sistematicamente viesada: nela

existe um viés de gênero, de classe e de raça (HARRISON et al., 2011, p.388). O abandono

de um pretenso universalismo é o que coloca a corporificação como construtor de sentido

no centro do Terceiro Paradigma. Para Harrison et al. (2011, p.388), a filosofia feminista

vê tanto o conhecedor quanto conhecido como essencialmente seres históricos, sociais e

culturais. Todas estas dimensões têm um profundo impacto na produção de conhecimento,

colocando-o como situados localmente. Para o/as autores, o Terceiro paradigma trabalha

com os seguintes valores:

1) Construção de sentido situada16: para Harrison et al. (2011) o sentido é cons-

trúıdo durante o uso, por pessoas em contextos e situações espećıficos. 2) Colocando

utentes em seus lugares17: pessoas entendem o mundo de acordo com situações, com va-

riações f́ısicas, sociais e culturais. 3) Colocando interfaces em seus lugares18: Uma vez que

a situação e local tem um grande papel na interação é preciso projetar levando em conta

estas variáveis, já que não é posśıvel prever todas as situações posśıveis de interação. 4)

Colocando pesquisadores em seus lugares19: Entender que os pesquisadores também são

“situados”, principalmente entender a ciência como um emaranhado de pontos de vista

sobre o mesmo objeto que, inclusive, podem ser conflituosos. 5) Foco expĺıcito nos valo-

res em projetos20: Uma vez abandonada a visão universalista, não é posśıvel estabelecer

valores a priori como métricas para a produção de artefatos. Desta maneira, é preciso en-

tender como projetos em IHC podem articular valores em sua concepção. 6) Centralidade

do contexto21: Mudança do entendimento do contexto, de um conceito periférico para seu

entendimento como central no processo de projetar. 7) Necessidade, mas inadequação da

15new, i.e. successive, forms of science which would avoid the systematic gender, class, and racial bias
which sociologists, anthropologists, and historians of science have identified in current scientific practices.

16Situated construction of meaning
17putting users in their place
18putting interfaces in their place
19putting researchers in their place
20explicit focus on values in design
21centrality of context
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teoria22: O terceiro paradigma também trás a teoria como forma de dar sentido ao que

acontece no ambiente de interação.

Em suma, “o objetivo do design de interação é dar suporte para ações situadas e

produção de sentido em contextos espećıficos. Também deve dar suporta para as questões

que surgem como complemento à ações e representações computacionais formalizadas com

a situação rica, complexa e bagunçada em volta deles”23 (HARRISON et al., 2011).

Harrison et al. (2011) também levantam dúvidas sobre o quanto o terceiro pa-

radigma pode servir como um peŕıodo de “ciência normal” nos termos kuhnianos, uma

vez que, da perpectiva feminista24, o peŕıodo de crise kuhniano seja a forma principal de

contribuição do feminismo para a filosofia da ciência.

Em resumo, Harrison et al. (2011) trabalham com a noção de paradigma para

separar a história da IHC em três fases: a primeira, tem influência da engenharia e dos

fatores humanos; a segunda tem como base a psicologia e a terceira uma perspectiva

corporificada. Além disso, eles trazem a tona uma perspectiva feminista para explicar as

diferenças da abordagem das duas primeiras fases da terceira.

3.4 ONDAS, ERAS E PARADIGMAS

Antes de apresentar uma breve śıntese das três abordagens, gostaria de apresentar

a narrativa formada pelos trabalhos de Grudin (GRUDIN, 2005, 2006b, 2011). De forma

geral, são propostos dois elementos como fio condutor da história da IHC: Uma visão

linear da evolução do computador (admitindo que existem elementos ćıclicos) como objeto

técnico e as mudanças que ocorreram nas comunidades de pesquisa acadêmica ligadas à

IHC.

Nos primeiros trabalhos Grudin (2006b) e Grudin (2005), são propostas três gran-

des “raias” que dividem a IHC tanto a parte de pesquisa quanto aplicação prática: Er-

gonomia e Fatores Humanos (operação e entrada de dados), Gerenciamento e Sistemas

de Informação (uso gerencial) e Interação Humano Computador (uso discrecionário e sem

tarefa bem definida). Para Grudin, a raia da Ergonomia e Fatores Humanos tem a pre-

ocupação eficiência e redução de erro (GRUDIN, 2006b). A segunda raia (Sistemas de

Informação) tem como foco a relação entre informação, sistema, gerência e organização

22necessity, but inadequacy of theory
23The goal for interaction is to support situated action and meaning-making in specific contexts, and

the questions that arise revolve around how to complement formalized, computational representations
and actions with the rich, complex, and messy situations at hand around them

24(HARDING, 1986) é citada como base para esta constatação.
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(GRUDIN, 2005). E, por fim, IHC é o grupo oriundo da Psicologia Cognitiva que conse-

guiu se firmar dentro do Design de Interação (GRUDIN, 2005).

Em Grudin (2011), foi adicionada uma quarta raia que agrupa os campos ligados

ao estudo da informação. Ele surge como suporte à especialistas e pode ser o mais

influente dos quatro (GRUDIN, 2011, p.17). Neste mesmo texto, o autor incorpora à sua

narrativa, alguns personagens que ele julga importantes para à história da IHC (Grace

Hopper, Vannevar Bush, Frederick Taylor, Lillian Gilbreth, etc), fruto das investigações

para a timelines25.

Mesmo adicionando uma dimensão social na IHC, em Grudin (2011), é posśıvel

ver que as eras definidas pelo autor têm uma relação forte com algum tipo de tecnologia

diretamente ligada ao computador. Em um outro artigo Grudin (2007), o autor é mais

enfático, inclusive fazendo esta relação de forma direta. Esta ênfase dada por Grudin,

junto com as várias referências à lei de Moore que podem ser encontradas nos seus textos

para a timelines (GRUDIN, 2006a, 2007, 2010, 2012), indicam traços de um certo grau

de determinismo tecnológico. Inclusive, o próprio Grudin chega a tratar esta questão em

Grudin (2006a) e Grudin (2012).

O trabalho histórico feito por Grudin é uma narrativa limitada ao contexto estado-

unidense. Esta ênfase é, inclusive, reconhecida pelo autor em Grudin (2004, p.2). É

importante explicitar esta caracteŕıstica, pois o foco nos EUAs acaba por excluir iniciativas

em outros páıses que poderiam ser interessantes como parte de uma história da IHC26.

Dada as abordagens apresentadas sobre a ordenação da história da IHC e novas

iniciativas dentro do campo, junto com a narrativa feita por Grudin, é posśıvel notar

diferenças importantes.

Primeiro, a falta de consenso sobre a influência dos Fatores Humanos e Ergonomia

na história da IHC. Segundo, a unanimidade quanto a relevância da Psicologia Cognitiva

para IHC. E por fim, a visão de que após a Psicologia Cognitiva, existe uma ampliação

do escopo da problemática da IHC, envolvendo valores como cultura e sociedade.

Em suma, a abordagem de Grudin, Bannon e Harrison et al., reconhecem a

Ergonomia como fonte de recursos para o Design de Interação. Rogers (2012) deixa essa

parte de lado e começam suas narrativas com a entrada da Psicologia Cognitiva na IHC.

Rogers (2012) não está sozinha nesta colocação. Preece et al. (2005) e Kaptelinin et

25Coluna que Grudin foi editor e o maior contribuidor. Era publicada na revista Interactions, da ACM
26Como será trabalhado mais adiante, a não transparência do próprio trabalho dos pesquisadores é um

conceito importante para a Terceira Onda
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al. (2003) também não fazem referência à ergonomia como parte da IHC. Estas escolhas

podem parecer arbitrárias, mas trazem informações interessantes.

O sumiço do segundo grupo com relação à influência dos Fatores Humanos e

Ergonomia para a história da IHC é condizente com a ideia de invisiblilidade de uma

“Revolução Cient́ıfica” proposto por Kuhn (2007). Para o autor, logo após uma Re-

volução, os textos base de uma Ciência devem ser reescritos, uma vez que são uma das

principais fontes de manutenção da “ciência normal” (KUHN, 2007, p.177). Outro item

que corrobora com este enquadramento, é a ruptura do pessoal dos Fatores Humanos com

a principal conferência de IHC (GRUDIN, 2005, p.7).

Mesmo admitindo que a Ergonomia e Fatores Humanos foram deixados de lado

pela IHC, estas áreas não são obliteradas do mundo. Para Kuhn (2007, p.138), “alguns

problemas antigos podem ser transferidos para outras ciências ou declarados absoluta-

mente ‘não-cient́ıficos.”’. Nesta perspectiva, é posśıvel aceitar que a Ergonomia continua

a existir como disciplina acadêmica, apenas não interagindo tão fortemente com a IHC

ou que a Ergonomia perdeu seu estatuto de ciência na perspectiva da IHC.

Ao colocar a narrativa proposta por Grudin contra o enquadramento de Harri-

son et al., ainda é posśıvel se perguntar como a área de Sistemas de Informação (muito

próxima conceitualmente da Ergonomia (GRUDIN, 2006b) não some com a mudança de

paradigma. Ou seja, talvez o paradigma que “ganha” a corrida no estado de crise, no

caso da IHC, não seja tão absoluto assim. Já Hurtienne (2009), usa o trabalho de Grudin

e Kuhn para argumentar que a IHC se encontra na fase pré-paradigmática, na qual “di-

ferentes escolas de pensamento advogam diferentes teorias, abordagens e aplicações27.”

(HURTIENNE, 2009, p.13)

É importante colocar que o trabalho de Kuhn é direcionado para as ciências

naturais (quase que todos os seus exemplos são da f́ısica ou da qúımica), com inspiração em

outros tipos de conhecimento (KUHN, 2007, p.258). Seria muito esperar que a adaptação,

principalmente feita através de metáforas, não fosse gerar algumas saliências. Entretanto,

mesmo que a noção de paradigma seja central, a principal contribuição de Harrison et al.

(2011) é o contraponto oferecido pelo feminismo ao dito universalismo cient́ıfico.

Neste ponto, é preciso relembrar que cada uma das abordagem aqui é vista como

uma narrativa histórica. Fato este que permite ver a ideia de paradigma Kuhniano como

uma estratégia de retórica, sem muito comprometimento com o conceito original, assim

como Rogers não se preocupa com os por menores do seu empréstimo de uma tempora-

27different schools of thought advocate different theories, approaches, and applications
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lidade da história da Arte. Embora o objetivo final deste trabalho não seja fazer uma

cŕıtica aos métodos historiograficos da IHC, é preciso reconhecer o carater amador (quanto

a disciplina de história) destes relatos.

Nesta breve análise dos trabalhos de Bødker (2006), Harrison et al. (2011) e Ro-

gers (2012) espero ter mostrado que o enquadramento proposto pelos autores de cada

estudo, tem um papel importante na caracterização do Contemporâneo, do Terceiro Pa-

radigma ou da Terceira Onda. Além disso, estes textos também mostram que as novas

abordagens em IHC só tem um sentido quanto colocadas em relação àquelas que vie-

ram antes. Também entendo que cada um dos textos não pode ser separado em forma e

conteúdo, pois ambos são cruciais para que se tenha um sentido. Com isso, é importante

colocar que esta pesquisa não busca escolher uma abordagem e elegê-la como correta, mas

propor que o entendimento de todas é útil para problematizar os valores que se encontram

por de trás destas iniciativas recentes dentro de IHC. Assim, a t́ıtulo de facilitar a redação,

deste momento em diante, o termo Terceira Onda será usado como um guarda-chuva para

caracterizar tanto o Contemporâneo de Rogers (2012), o Terceiro Paradigma de Harrison

et al. (2011) e a Terceira Onda de Bødker (2006).
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4 TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA E A IHC

O caṕıtulo anterior apresenta algumas reflexões sobre uma parte da história da

IHC através de diferentes relatos. Os trabalhos de Harrison et al. (2007, 2011) e Rogers

(2012) tem como foco as várias teorias que são incorporadas pela área, enquanto o de

Grudin gira em torno de artefatos e da comunidade de pesquisa. Por mais que cada estudo

apresente categorias diferentes, é posśıvel usá-los como recurso para uma discussão sobre

as bases da IHC, por meio do que se reconhece oficialmente e por aquilo que se descarta.

Desta maneira, gostaria de propor uma leitura destes mesmos acontecimentos a

partir de uma perspectiva um pouco diferente. Partindo dos estudos em Ciência, Tecno-

logia e Sociedade, dos Estudos Culturais e de Estudos de Linguagem é posśıvel verificar

que as rupturas descritas pelos autores no caṕıtulo anterior não são tão abruptas assim.

O objetivo não é desqualificar os estudos anteriores, mas usá-los como uma visão inicial

de um contexto que em um segundo momento pode ser re-investigado com o objetivo de

adicionar uma nova dimensão ao mesmo fenômeno. Trabalhar com as continuidades e

rupturas nos limites propostos pelos autores que se dispuseram a escrever sobre a história

da IHC é interessante para problematizar a Terceira Onda.

Assim, este caṕıtulo se dedicará a mostrar o quanto os Fatores Humanos e a

Psicologia Cognitiva, por mais distantes que pareçam, possuem uma postura muito pa-

recida. Ao identificar esta semelhança, é posśıvel entender as inciativas recentes ligadas

à Terceira Onda como tentativas de ruptura com o corpo regular da IHC. É importante

ressaltar estes movimentos como tentativas, para não cair no risco de somente criar novas

categorias.

Primeiro, é preciso posicionar o papel dos estudos em IHC e das práticas de design

com relação à sociedade. Para fazer esta costura, recorro à Teoria Cŕıtica da Tecnologia

proposta por Andrew Feenberg. A linha de pensamento deste autor tem uma forte ligação

com a Escola de Frankfurt, especialmente com a figura de Herbert Marcuse1. Mesmo

1o próprio Feenberg foi aluno de Marcuse
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ligado diretamente ao substantivismo frankfurtiano, o trabalho de Feenberg se distancia

desta linha mais distópica ao renegar a autonomia da tecnologia sobre a sociedade. Para

o autor, os avanços na computação, medicina e ecologia mostram que o sistema é muito

mais maleável do que aparenta, mostrando que existe um lugar para a agência humana

que os deterministas e substantivistas ignoram (MARICONDA; MOLINA, 2009).

Além de fornecer um plano de fundo teórico para pensar a IHC mais próxima de

seu contexto de produção e consumo, Fallman (2011) coloca que a filosofia da tecnologia

pode contribuir para uma discussão ética, moral e de valores na IHC. Ele oferece quatro

formas: 1) Oferecer novas perspectivas, 2) ligar os valores dentro da IHC com um discurso

filosófico maior, 3) estimular constante critica reflexiva nos valores usados na IHC e 4)

oferecer tutela de como incorporar certos valores no design de artefatos.

4.1 TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA E IHC

Para Dagnino (2008, p.209), o trabalho de Feenberg gira em torno do questio-

namento de um determinismo e de uma universalidade associados à ideia de tecnologia.

Estes dois componentes ajudam a esconder a existência de outras possibilidades de “pro-

gresso” tecnológico (existência de modelos alternativos de desenvolvimento da técnica) e

o quanto o modelo capitalista de desenvolvimento tecnológico incorpora os valores de uma

sociedade industrial espećıfica, servindo à busca por hegemonia de uma elite, por meio da

técnica, ao mesmo tempo que se esconde atrás de uma retórica universalista.

O Determinismo Tecnológico é uma visão de que a tecnologia se desenvolve de

forma autônoma da sociedade e exerce influências sobre ela. Para Smith e Marx (1994,

p.xii), existem duas vertentes: A determinista forte, na qual a tecnologia define os rumos

da sociedade e a determinista fraca, em que o desenvolvimento tecnológico é feito por

atores sociais, influencia, entretanto não determina. Dagnino (2008, p.35) coloca que a

visão com foco na Ciência & Tecnologia é modelada como um desenvolvimento linear,

universal e inexorável, uma espécie de darwinismo tecnológico no qual a nova tecnologia,

mais apta, substitui uma antiga, defasada.

O Universalismo tem fortes relações com a ideia de neutralidade da Ciência e

da Tecnologia. Dagnino (2008, p.35-51) comenta que a visão de Ciência como oposição à

Religião e o posicionamento do Iluminismo a favor da Ciência são dois fatores importantes

para a tese da neutralidade. Desta perspectiva, a Ciência é um processo de desvelamento

da verdade, não existindo boa ciência ou ciência má, apenas um ajuste cont́ınuo da Ciência
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para explicar a verdade. Essa visão idealista esconde o quanto este tipo de visão pode

também ser valorada até mesmo podendo ser vista como uma manifestação cultural da

Europa, com ińıcio em meados do séc XV.

Dentro dos estudos em CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), a negação de um

determinismo tecnológico e da neutralidade da ciência pode ser discutida com o apoio do

conceito de Tecnociência. Este conceito tem como objetivo negar uma separação entre as

ideias de Ciência e Tecnologia como esferas distintas, em que a segunda é mera aplicação

da primeira. Na Tecnociência, a ciência não é pura teoria e técnica não é pura aplicação.

Ambas coexistem em uma relação de co-determinação (DAGNINO, 2008, p.24-30).

Usar o conceito de tecnociência, em um primeiro momento, parece não se ade-

quar bem a uma problemática recorrente nos estudos da IHC: A sensação de que existe

uma grande distância entre a comunidade que enfatiza a teoria e a comunidade que en-

fatiza a prática (BANNON; BØDKER, 1991, p.227) (BANNON, 1992, p.5) (NORMAN,

1993) (LöWGREN, 1995). Porém, a narrativa de Grudin mostra algo diferente quando

coloca o desenvolvimento da computação e da IHC diretamente influenciados pelas esferas

poĺıticas e econômicas dos EUA (GRUDIN, 2006b). Da perspectiva de Grudin, é posśıvel

entender a IHC como um conjunto de técnicas e modelos teóricos que existem em uma

relação rećıproca de co-determinação, da maneira como Dagnino descreve o conceito de

Tecnociência. Além disso é posśıvel dizer que estes artefatos e teorias são produzidos por

uma sociedade espećıfica e com valores espećıficos.

Constatar que teoria e prática na IHC estão em constante interação não invalida

a ideia que exista um distanciamento entre as duas. Para este trabalho, esta aparente

contradição é aquilo que será discutido ao longo deste caṕıtulo.

Como foi escolhido o trabalho de Feenberg como forma de recolocar a IHC em

relação ao social, é preciso dizer que ele está mais alinhado com uma visão neutra da

ciência e valorada da técnica (DAGNINO, 2008, p.29). Porém, acredito que esta diferença

não seja grande o suficiente para inibir o uso do conceito de Tecnociência para a IHC.

A Teoria Cŕıtica da Tecnologia de Feenberg gira em torno de um conceito chamado

de Código Técnico, definido pelo autor da seguinte maneira:

“O Código Técnico é uma realização de um interesse em uma solução técnica
coerente para um tipo genérico de problema. Esta solução serve como um para-
digma ou exemplo para um domı́nio todo de atividade tecnológica.”(FEENBERG,
2002, p.20)
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Um código técnico presupõe a existência de inúmeras soluções técnicas e também

a existência de uma forma de escolher uma delas (FEENBERG, 2002, p.20). Junto com

uma definição do que é um código técnico é preciso colocar que o autor desenvolve o

conceito articulado com uma ideia de Hegemonia Capitalista. É posśıvel pensar o conceito

de código técnico em outro tipo de horizonte cultural, entretanto Feenberg quase que

exclusivamente trabalha-o como uma visão cŕıtica da forma como o sistema capitalista

opera.

Uma outra definição dada por Feenberg, mais antiga, vê o código técnico como:

“aquelas caracteristicas da tecnologia que refletem crenças e valores hegemônicos
que prevalecem no processo de produção. Estes códigos são normalmente in-
viśıveis, pois assim como a cultura, eles parecem naturais.” (FEENBERG,
1995)

Feenberg (2002, p.75-76) coloca que a hegemonia capitalista é fortemente baseada

na reprodução de sua própria autonomia operacional através de decisões técnicas. Por

autonomia operacional, ele entende não como uma propriedade de indiv́ıduos em si, mas

de organizações (donos de corporações, burocratas militares e organizações profissionais

que atuam com tecnologia(FEENBERG, 1995)) que mobilizam arranjos técnicos. Ele a

define como:

“...o poder de fazer escolhas estratégicas entre diferentes racionalizações sem se
preocupar com externalidades, práticas habituais, preferências dos trabalhado-
res, ou impactos nas famı́lias dos últimos.”(FEENBERG, 2002, p.76)

A segunda definição de código técnico junto com a ideia de autonomia operacional,

mostram bem a problemática da visão determinista e neutra da ciência e tecnologia: Uma

visão de que as escolhas feitas por uma elite interessada em manter seu poder, sejam vistas

como o único caminho (neutro) de desenvolvimento tecnológico.

Feenberg tem a preocupação de mostrar que este processo é assimétrico, mas

não é tão coeso quanto se apresenta. O autor comenta que questões éticas ligadas a

tecnologia podem surgir das limitações dos códigos técnicos existentes (FEENBERG,

2002, p.76). Por exemplo, o caso das caldeiras explosivas dos barcos a vapor americanos.

Em 1816, foi proposta um regulamento exigindo caldeiras mais seguras. Desta data

até a sua implantação em 1856, mais de cinco mil pessoas se feriram ou morreram em

explosões de caldeiras. Aparentemente, como não houve uma queda no uso dos barcos,
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seus donos usaram isto como argumento para tentar combater a regulação. Feemberg

usa este exemplo para mostrar que o que é uma caldeira, inclusive do ponto de vista

técnico (os limites do que é aceitavel quanto a perigo), é resultado de disputas sociais.

(FEENBERG, s.d.b)

Este processo de estabilização de um código técnico implica na percepção de que

métodos e padrões técnicos no presente já foram discursivamente formulados como valores

em algum peŕıodo do passado, e transformados em códigos técnicos que parecem naturais

para nós. (FEENBERG, 2002, p.21).

Para o autor, a formação dos códigos técnicos são atravessados pelos requerimen-

tos sociais e tecnológicos do capitalismo. Tudo isso se condensa em uma mesma lógica

racional, um mesmo “regime de verdade”2. Feenberg também chama estes requirimentos

de horizonte cultural, definindo-o como: “as suposições genéricas e culturais que formam

um background inquestionado para qualquer aspecto da vida”(FEENBERG, s.d.b). Neste

contexto, o código técnico é a mediação concreta do horizonte cultural.

Feenberg define que o horizonte cultural da modernidade é a racionalização (FE-

ENBERG, s.d.b). Suas definições do termo devem muito à cŕıtica de Marcuse sobre a

forma que o conceito é estabelecida por Weber. Racionalidade, para Weber, é a forma de

arranjo econômico que otimiza mensurabilidade e controle. De forma espećıfica, sistemas

racionais são montados sob normas técnicas que tem a ver mais com a escolha de meios

eficientes do que a escolha dos fins (FEENBERG, 2002).

Para Marcuse, Weber contrabandeou um sistema inteiro de dominação em sua

definição de Racionalidade (FEENBERG, 1995, p.28). A racionalidade tecnológia serve de

base para um controle de uma elite sobre a sociedade, da mesma maneira que o mercado

como instituição é encarado por Marx (FEENBERG, 2002).

Do ponto de vista de Marcuse, humanos são escravizados pelo mesmo aparato

que deu a nós o controle da natureza (FEENBERG, 1995, p.75).

O conceito de Tecnocracia, da maneira como é trabalhada por Feenberg é útil

para entender como a racionalidade termina por se validar em um sistema tecnológico.

Os dois principais conceitos que o autor usa para trabalhar a Tecnocracia, são a ideia

de consenso emprestada da cŕıtica de Habermas à Adorno e Horkheimer e o conceito

de delegação, usado por Latour para qualificar certos tipos de relação entre artefatos e

pessoas.

2conceito usado por Foucault
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Feenberg (1995, p.85) prefere encarar a tecnocracia de um ponto de vista social,

mostrando como controle técnico se transmuta em poder hegemônico no processo de dis-

puta social. Para ele, a sociedade moderna é dominada por organizações que se legitimam

através de uma eficiência técnica que não pode ser vista como um triunfo da despersona-

lização, mas como grupos espećıficos que obtém o controle da sociedade através de seus

protagonismos nas organizações tecnológicas.

De forma resumida, Feenberg coloca que o consenso que legitima a hegemonia

deve, em parte, vir do próprio sistema tecnológico. É neste ponto que o conceito de

delegação e prescrição de Latour entram em jogo: normas sociais são constantemente

incorporadas em artefatos e servem para impor certos tipos de obrigações. Para Feenberg

estas delegações são os fundamentos do poder tecnocrático. (FEENBERG, 1995, p.83-87)

No caso da IHC, em especial, é posśıvel entender sua história, tanto teórica quanto

prática, como produzida em um ambiente tecnocrático. Através do trabalho de Feen-

berg, é posśıvel ver que muito dos valores que pautam o andar desta área, estão muito

bem alinhados com o o ambiente hegemônico capitalista. Desta forma, conceitos como

usuário(a) ou eficiência e metáforas como o “ajuste homem máquina” ou “processador

de informação”, podem ser vistos como parte da retórica racionalista e universalista da

modernidade. Estes conceitos informam valores e ideologias que serão “delegadas” ou

irão “prescrever” papéis sociais. Isto permite lançar um olhar diferente para os estudos

dos Fatores Humanos, da Psicologia Cognitiva, e porque não, daquilo que é chamado de

Terceira Onda no design de Interação.

4.2 O “AJUSTE HOMEM MÁQUINA”

Para Feenberg, a tecnocracia, normalmente, apresenta um código técnico que pos-

sui duas caracteŕısticas. O autor define como a primeira a substituição das habilidades

do trabalhador pela automatização do trabalho. Este processo age como uma forma de

desqualificação do trabalhador, retira sua autonomia e reforça uma relação hierárquica

entre empregador e trabalhadores. Ao delegar para a máquina as competências antes

humanas, dá mais poder ao empregador, além de redefinir o próprio significado de ser um

trabalhador.(FEENBERG, 1995, p.87). De um profissional (artesão) que domina as com-

petências necessárias para a produção material, aos poucos é reduzido a um componente

da máquina.

Braverman (1997) analisa o papel que a gerência cient́ıfica teve no sequestro de
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saberes dos trabalhadores assalariados no começo do séc XX. Seu trabalho baseia-se na

análise dos escritos de Taylor, com o objetivo de mostrar que seus estudos tinham como

um propósito adaptar o trabalho as necessidades do capital. Um dos conceitos que o

autor trabalha e que evidenciam o processo desencadeado por Taylor é a separação de

concepção e execução, ou da separação do trabalho mental e manual. Para Braverman,

a primeira implicação desta visão é de que a ciência do trabalho taylorista nunca deve

ser desenvolvida pelo trabalhador, sendo sempre função da gerência. Este principio leva

o autor a colocar a gerencia cient́ıfica como a ciência do trabalho do outro.

Sob este aspecto, a neutralidade cient́ıfica que tanto a Ergonomia quanto os Fa-

tores Humanos se reveste pode ser desfeita. Ambas as áreas de conhecimento nascem em

um ambiente capitalista e tem como objetivo a racionalização da produção. As duas ser-

vem como horizonte abstrato para que métricas como eficiência e controle se estabeleçam

como medidas de progresso, reforçando uma ideia de determinismo tecnológico.

Marglin (1978), ao analisar as origens e funções do parcelamento de tarefas, traz

a tona este processo. O autor argumenta que não foi por motivação econômica que os

patrões adotam a divisão de trabalho nos moldes do “putting-out system” e a organização

centralizada do sistema de fábricas, ambas caracteristicas decisivas na retirada do controle

do trabalhador sobre seu produto e processo de produção. Em linhas gerais, com putting-

out system, o capitalista se torna indispensável no processo de produção ao mesmo tempo

que retira o controle do produto do trabalhador. Quanto ao modelo de fábrica, Marglin

coloca uma série de exemplos em que mostra que o sistema de fábricas conseguiu uma

redução de seus custos não por uma superioridade tecnológica, mas sim pela intensificação

do controle e da disciplina do trabalho.

Decca (1993), outro autor também cŕıtico deste processo, sintetiza bem o modelo:

“ao falar de mercado ou em divisão social do trabalho não estamos nos referindo à questão

de maior ou menor produtividade do trabalho, mas sim à apropriação mesma dos saberes”,

inclusive cita o trabalho de Marglin sobre a origem do sistema de fábricas como exemplo.

A constante desqualificação do trabalhador não é algo introduzido pela Gerência

Cient́ıfica. Inclusive sua manifestação através da divisão de trabalho, pode ser traçada

até antes da revolução industrial (FORTY, 2007) . Esta é uma informação importante,

pois ajuda a mostrar que o processo de separação de tarefas e linha de montagem não é

uma materialização do progresso, mas a manifestação do código técnico capitalista.

No começo da computação do pós Segunda Guerra Mundial (1945-1955), Grudin

(2011, p.6-7) coloca que o foco da IHC era reduzir a sobrecarga dos operadores. É preciso
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entender que, naquela época, um computador, do ponto de vista f́ısico, não se parece

muito com os atuais. Por isso, trocar e reiniciar válvulas eram tarefas rotineiras no

trabalho com computação. É interessante colocar que nesta época, existiam três papéis

à ser executados em um computador: gerente, programador(a) e operador(a). Gerentes

eram os responsáveis por supervisionar a operação e especificar as entradas e saidas dos

programas. Programadores(as), por sua vez, cuidavam de transformar o programa para

uma forma em que um computador pudesse processar a informação. Operadores eram

responsáveis por cuidar da manutenção do computador.

Grudin (2011, p.8) coloca que somente os operadores interagiam diretamente

com o computador e dos três papéis, este era o que tinha a pior remuneração. Após

os computadores adotarem transistores (1955-1965), a tarefa do operador(a) consistia

em carregar e descarregar cartões e fitas magnéticas, apertar botões, ligar interruptores,

carregar e descarregar pilhas de papéis. Estes eram objetos naturais para os Fatores

Humanos. Ou seja, as primeiras pessoas que foram objeto de estudo da IHC, foram os

operadores desta primeira era.

Mesmo que a computação não existisse na época das guildas e artesões, a se-

paração e hierarquização do trabalho mental como superior permaneceu, como é posśıvel

ver no caso dos operadores. Além disso, a frase de Grace Hopper, que exemplifica as

motivações da criação do compilador “libertar os matemáticos para fazer matemática”

(GRUDIN, 2005), define muito bem o quanto a atividade abstrata e mental era o “mo-

tor” que direcionava as iniciativas dentro da computação.

A segunda dimensão do código técnico tecnocrático está na estruturação em torno

de valores que implicam centralização e controle, das organizações responsáveis por pres-

tar serviços públicos. Para o autor, este processo articula a divisão de trabalho capitalista

para outras esferas sociais, divindo a sociedade entre aqueles que “criam regras” e aque-

les que “obedecem”, desqualificando seus membros de uma participação social efetiva

(FEENBERG, 1995, p.88-89).

Esta articulação também pode ser vista na IHC. De acordo com Grudin (2011,

p.8), em 1956 foi fundada a “Human Engineering Society” com foco em melhorar a per-

formance através de uma maior eficiência, menos erros e melhor treino. O discurso sobre

eficiência é um dos pontos de contato entre a IHC e os Fatores Humanos que reproduz he-

gemonia capitalista criticada por Feenberg. O conceito de eficiência é um dos instrumentos

da racionalidade: Ele só é percebido como positivo em uma visão linear de progresso em

que eficiência é a única medida para um sistema de produção e sob o horizonte capitalista.
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Os Fatores Humanos dentro da IHC podem ser vistos como uma disciplina que

cria uma ideia de operador aos moldes tayloristas: uma figura desqualificada que deve ser

medida e mensurada. É importante ressaltar o carácter especulativo desta figura.

Por mais que pessoas na função de operadores existam e os estudos dos Fatores

Humanos tenham um carácter empirista, o termo genérico operador, carrega os valores im-

putados por estes estudos. Esta distância discursiva, contribui para legitimar o operador

como apenas uma engrenagem que deve ser ajustada ao sistema, validando a dominação

capitalista.

4.3 O “PROCESSADOR DE INFORMAÇÃO” E O NASCIMENTO DO USUÁRIO

Como já colocado antes, é indiscut́ıvel a importância da Psicologia Cognitiva para

a história da IHC. Sua importância é tamanha que vários estudos atribuem a ela o ińıcio

da IHC, deixando de lado a Ergonomia e Fatores Humanos. A primeira hipótese a ser

trabalhada nesta seção é de que o uso de teoria para legitimar um tipo de dominação

(técnica) ainda persiste mesmo com a mudança de ênfase na IHC. Mudam as ferramentas

teóricas e prática, mas o horizonte cultural (Racionalização) continua o mesmo.

A metáfora de processamento de informação no qual a mente humana funciona

de forma análoga à um computador mostra-se interessante como ponto de partida para

investigar uma ligação com os Fatores Humanos. Preece et al. (2005, p.116-117) cita que

este modelo propicia uma base para fazer previsões sobre o comportamento humano e a

divisão da cognição em processos inter-relacionados (figura 1), permite fazer um cálculo

estimado de quanto tempo um usuário irá fazer determinada tarefa. Prescrição de com-

portamento e quantificação de tarefas são duas caracteŕısticas associadas à racionalidade

moderna e também fonte de valor para os Fatores Humanos e Ergonomia. No caso deste

modelo, em especial, pode-se dizer que a diferença esta no grau de abstração empregado

3.

Além da metáfora do processador humano, outro enquadramento teórico impor-

tante desta fase da IHC é o modelo dos golfos (figura 2). Para Norman e Draper (1986,

p.38), os objetivos de uma pessoa que interage com um computador são expressados em

termos relevantes psicologicamente para si, enquanto as mecânicas e estados de um sis-

tema são expressas em termos relativos a sua própria constituição f́ısica. Para lidar com

as discrepâncias entre os dois modelos (mental e f́ısico), Norman e Draper (1986) propõe

3pode-se também colocar que isto é uma caracteŕıstica da cultura ocidental, remetendo à separação
de Platão entre o plano das ideias e o plano das coisas
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Figura 1: O Modelo do Processador Humano

Fonte: (PREECE et al., 2005)

usar dois golfos como “pontes”: O Golfo da execução e o da avaliação.

O Golfo de execução é composto por quatro segmentos: formação da intenção,

especificação da sequência de ação, execução da ação e fazer contato com o mecanismo de

entrada na interface. Já o Golfo de avaliação é também composto por quatro segmentos:

começa com os mecanismos de resposta da interface, processamento da percepção destes

mecanismos, a interpretação destes mecanismos e sua avaliação Norman e Draper (1986,

p.39-40).

Para Norman e Draper (1986, p.38), os golfos devem ser “atravessados” para que

um sistema computacional possa ser usado. Esta metáfora mostra uma redução da pessoa

que vai usar o sistema à uma série de passos objetivos e sequenciais. No modelo proposto,

a pessoa é substitúıda por objetivos e por mais retórico que isto possa parecer, como será

encaminhado ao longo deste caṕıtulo, este tipo de informação pode ser vista como um

ind́ıcio de um fenômeno mais abrangente do que uma simples troca de termos.

Estes dois modelos conceituais são as materialização da entrada da Psicologia

Cognitiva na IHC. Com essa nova ênfase, o foco “humano” da área sofre uma virada: An-
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Figura 2: O Modelo do Golfos

Fonte: (NORMAN; DRAPER, 1986)

tes, preocupada principalmente com os operadores, agora o foco são os usuários. Card et

al. (apud GRUDIN, 2005) deixa isto expĺıcito: “Especialistas em fatores humanos, ergo-

nomistas, e engenheiros irão descobrir que nós sintetizamos ideias da psicologia cognitiva

moderna e inteligência artificial com os antigos métodos de análise de tarefas... O usuário

não é um operador. Ele não opera o computador, ele comunica-se com ele...4”

Bannon (1992) coloca que a noção de usuário é criada em contrapartida à ideia de

operador. Enquanto o segundo era visto como alguém com um grande envolvimento com

o maquinário, o termo usuário surge como a designação mais geral. Esta contraposição,

por mais correta que aparente ser, é o dispositivo que ajuda a parecer que a transição

entre Fatores Humanos e Psicologia Cognitiva na IHC se dá como uma ruptura e não uma

continuidade.

Neste ponto, é importante retomar a tese de que a IHC funciona nos moldes

do conceito de Tecnociência da CTS. Não que os estudos da Gerência Cient́ıfica não o

fossem também, mas o conceito de usuário é um nexo que junta IHC e Design e permite

começar a expor algumas posśıveis causas do distanciamento entre teoria e prática citados

no começo deste caṕıtulo.

No trabalho de Norman e Draper (1986), um dos primeiros trabalhos que articu-

lam a ideia do Design Centrado no Usuário, coloca quatro itens que ele julga importante

para o desenvolvimento da área: A criação de uma ciência do Design Centrado no Usuário,

em que ele sugere uma busca de prinćıpios que podem ser aplicados durante a fase do

projeto. Segundo, foco na interface como um problema sério de projeto. Separar o projeto

da interface do projeto do sistema. Modularidade da interface com relação ao sistema. E,

4Human factors specialists, ergonomists, and human engineers will find that we have synthesized ideas
from modern cognitive psychology and artificial intelligence with the old methods of task analysis... The
user is not an operator. He does not operate the computer, he communicates with it...
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por fim, aplicar um design focado no usuário.

A terminologia de Norman e Draper (1986), mesmo vindo da psicologia cognitiva,

tem como objetivo habilitar a interlocução com a computação. Por exemplo, modula-

rização da interface e sua separação do projeto do sistema são termos que fazer muito

mais sentido quando entendidos com a teoria base da engenharia de software.

Em Norman (2006, p.222), no caṕıtulo voltado ao design centrado no usuário, são

colocados algumas sugestões que o design deve seguir para fazer um produto compreenśıvel

e utilizável. Para ele, o design deve “assegurar que o usuário pode descobrir o que fazer,

e que tenha condições de saber o que está acontecendo”.

Redström (2008, p.414) caracteriza o Design Centrado no Usuário como um design

que “visa antecipar um uso eventual durante o processo de design, buscando pessoas ou

informações sobre pessoas que são consideradas futuros potenciais usuários”.

O trabalho de Cooper e Bowers (1995) é um dos primeiros a criticar o discurso

sobre o usuário dentro da IHC. A hipótese dos autores gira em torno de como o discurso da

Psicologia Cognitiva usa como dispositivos retóricos uma caracterização t́ıpica de usuário

e interface para se legitimar dentro da IHC. Em outras palavras, como um regime de

verdade se instala dentro de uma disciplina.

Spinuzzi (2002, p.4) segue uma linha parecida ao argumentar que muitas das

abordagens ligadas ao design centrado no usuário representam trabalhadores como v́ıtimas

e designers como heróis. Este tropo usa uma figura que ele chama de “trabalhador como

v́ıtima”, descrita como alguém que precisa ser resgatado por uma outra figura heróica, um

designer da informação. A forma como ele cŕıtica e aborda o design centrado no usuário

ajuda a entender como esta visão, em especial, trabalha as identidades do designer e

do usuário. Além disso, ele também cŕıtica a forma como o usuário é colocado como

co-designer por algumas vertentes destes métodos, uma vez que o usuário nunca tem o

controle do processo de design.

Redström (2006) também trabalha com a noção de que o usuário é uma construção

feita por designers. Seu argumento é simples: Primeiro, pessoas habitam o mundo, não

usuários. As pessoas se tornam usuários no processo de uso. Logo, projetar um objeto

para ser usado, é projetar algo para um ser que ainda não existe. Se não existe, o usuário

é na verdade um usuário em potencial. E o mais interessante, a noção de usuário implica

em uma perspectiva que gira em torno do objeto, uma vez que o usuário existe somente

em interação com o objeto.
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Redström (2006) desenvolve seu argumento até chegar à hipótese de que ao pro-

jetar objetos para uma entidade inexistente, é preciso fazer suposições de uso a priori. No

caso do design centrado no usuário, a enfase é dada para que o uso seja rápido e eficiente.

Juntando estas ideias com o plano de fundo desenvolvido até aqui, é posśıvel notar o

quanto eficiência é uma constante na IHC.

A prescrição de comportamento e o ajuste do objeto sob os valores do Design

Centrado no Usuário podem ser vistos como manifestações do mesmo código técnico que

operava os Fatores Humanos. Entretanto, a noção de código técnico permite ir um pouco

além do que Redström (2006) e Spinuzzi (2002) conseguem, se alinhando muito mais com

a visão de Cooper e Bowers (1995). O problema é mais amplo do que a contradição

do conceito de usuário ou sua “vitimização”. Do ponto de vista da Teoria Cŕıtica da

Tecnologia, a separação entre usuário e designer é o que cria a própria identidade de

ambos (FEENBERG, 1995, p.88-89). Ou seja, reduzir o usuário a uma entidade passiva

no processo produtivo reproduz a divisão de trabalho capitalista, em que um lado, o do

projetista, é empoderado às custas de restrições à autonomia do outro, o/a usuário/a.

Para entender um pouco melhor este processo, primeiro, é preciso olhar o conceito

de identidade sob um ponto de vista não-essencialista. Isto implica que ela não é sim-

plesmente aquilo que se é, mas depende de uma rede complexa de fatores, principalmente

daquilo que não se é. Por exemplo, a afirmação “sou brasileiro”, não é algo fixo que tem

sempre o mesmo significado. Ela só possui um sentido se existem elementos que podem

ser classificados como “não brasileiros”. Além disso, é preciso entender que a identidade

também se apresenta sempre em relação com uma rede de outras afirmações, tais como

“sou chinês” ou “sou italiano”. (SILVA et al., 2009)

Silva et al. (2009) partem de um conceito de linguagem como um sistema de dife-

renças (Saussure) e da diferença como traço do signo (Derrida). Desta maneira, entende-se

que a constituição da identidade traz automaticamente em si a diferença. Em outras pa-

lavras, a identidade é muito mais um processo de diferenciação do que a simples definição

da “essência” de algo. Definir quem é o designer, implica fundamentalmente em definir

também quem não o é. Este problema ultrapassa os limites da semântica ao lembrar que

a linguagem é um sistema socio-cultural, definindo e sendo definida por interações sociais.

Ou seja, as identidades e diferenças são constrúıdas ao longo do tempo dentro do processo

histórico. Elas não existem a priori.

A produção da Identidade e Diferença é sempre atravessada por questões de

poder. Elas não são definidas de forma inocente, com o simples intuito de classificar ou
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dividir. Elas são impostas e disputadas, pois delimitar uma identidade significa estabelecer

e controlar seus limites. Desta maneira, o poder de classificar e dividir implica também

no poder de hierarquizar. Permite dar diferentes valores para diferentes grupos. (SILVA

et al., 2009).

Esta não é uma discussão nova na IHC. Bannon (1992) trata-a ao identificar

que pesquisadores e designer muitas vezes vêm o usuário como um idiota que deve ser

protegido ou “na melhor das hipóteses, um simples conjunto de processos elementares ou

fatores que podem ser estudados em laboratório.”5.

Suchman (1993) ao criticar a proposta de Winograd em usar a teoria dos atos

de fala como base para sistemas de cooperação também contribui para a discussão. Ela

expõe o quanto as categorias propostas por Winograd são aquelas que privilegiam controle

e disciplina organizacional, mostrando como a linguagem se articula com o mundo em que

está inserida. Além disso, ela também mostra o quanto um dos diagramas principais da

teoria de Winograd é reducionista e articula uma visão matematificada e com pretenções

cientificistas.

A crescente importância do movimento maker e hacker também contribuiu para

uma revisitação da ideia do usuário. Roedl et al. (2015) colocam que a noção desenvolvida

de maker desafia a construção do “usuário ingênuo” ou do usuário como um consumidor

passivo. Porém, como sera discutido mais a frente, mesmo assim, o maker pode carregar

muito do “usuário ingênuo” e o seu contexto dentro de si.

Com este plano de fundo, termos como operadores, usuários e ‘makers’ ganham

um status maior que somente designar tipos de pessoas. Elas tem um componente per-

formativo e um ideológico: Definem artefatos, posições de sujeito e forçam e reforçam

práticas sociais.

Pode-se dizer performativo, pois naturalizam certos valores e informam a produção

de artefatos. Bardzell (2010, p.1307) problematiza esta questão ao colocar que todo de-

sign é fundamentado em palpites sobre utentes6 e cada projeto é feito com um “utente

ideal” em mente. Para ela, ao usar um software, somos pressionados a assumir o papel

deste “utente ideal”, deixando de lado outras dimensões que não interessam ao software.

Ideológicos, pois tentam fixar certos valores como verdades parciais.

Um outro termo muito usado dentro da IHC, introduzido pela Psicologia Cogni-

5or at best, as simply sets of elementary processes or “factors” that can be studied in isolation in the
laboratory

6Every design is founded on assunptions about users
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tiva, é conceito de usabilidade. Para Fallman (2011, p.1052) é através deste conceito que

a IHC ensina que artefatos devem ser projetados para serem efetivos, eficientes, robustos

à erros e fáceis de apreender. Além de definir as métricas do que é a forma “correta” de

projetar um artefato, Fallman entende que esta é “um tipo particular de visão sobre como

a relação entre usuários, analistas, designers, artefatos e contexto acontecem”.

Fallman, mesmo propondo uma aproximação entre a filosofia da tecnologia e a

IHC, não faz um julgamento sobre nenhum destes conceitos. Já Bardzell (2010, p.1304),

ao olhar a questão de uma perceptiva dos estudos feministas, comenta o quanto o olhar

universalista (associado a uma ideia de masculinidade) ainda domina a discussão sobre

usabilidade na IHC. Ela inclusive chama a atenção para o fato de que estes estudos não

levam em conta questões de gênero, o que pode ser visto na manutenção do conceito de

usuário7 como uma entidade sem gênero.

Seguindo a perspectiva adotada até aqui, é posśıvel ver o conceito de usabilidade

como uma outra forma de definir certos papéis sociais aos participantes de uma dada

relação social. Além disso, a ideia de eficiência como objetivo final da usabilidade segue

muito a mesma eficiência dos fatores humanos.

A forma como a figura do usuário é tratada, mostra que muito dos valores que

permeavam a construção do operador dos fatores humanos ainda são usados mesmo de-

pois da entrada da psicologia cognitiva na IHC. Do ponto de vista da Teoria Cŕıtica

da Tecnologia, isto se dá pela manutenção do ambiente tecnocrático. Muda-se a teoria

de base, mas os objetivos, metas e códigos ainda são praticamente os mesmos. Desta

maneira, pode-se dizer que as duas caracteŕısticas descritas anteriormente sobre a forma

como a Ergonomia interagia com o código técnico da tecnocracia, ainda são válidas para

a Psicologia Cognitiva/Usabilidade.

4.4 TEORIA CRÍTICA DA TECNOLOGIA E AS “ONDAS” DA IHC

Para Rogers (2012, p.32), a busca pelo contexto é o que caracteriza a o segundo

momento dentro do Design de Interação. Entretanto, na própria sub-divisão feita pela

autora, é posśıvel ver que existe uma continuidade do peŕıodo anterior representado pe-

las “Abordagens cognitivas alternativas”. Essa relação com a Psicologia Cognitiva mais

restrita, permite analisar estas abordagens sob uma ótica de continuidade, mais do que

de ruptura, como é proposto pela autora.

7no texto, Shaowen Bardzell usa o termo user.
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Mesmo que as três abordagens (Cognição Distribúıda, Cognição Externa e Psico-

logia Ecológica) colocadas por Rogers (2012, p.32) como Cognitivas Alternativas tenham

deixado os processos mentais como seu único foco de atenção, é posśıvel dizer que elas se

restringem à extrapolação dos limites do cognitivo. Elas ainda respeitam a divisão entre

sujeito e objeto, mesmo que exijam um entendimento maior do usuário.

O esquema proposto por Hollan et al. (2000) é um exemplo de como a busca pelo

contexto muda o entendimento do processo de cognição ao mesmo tempo que mantém

algumas das bases da divisão de trabalho já existente. O esquema é composto por três

grupos distintos em constante interação: Prinćıpios, etnografia e experimentação. Os

prinćıpios equivalem ao embasamento teórico que o pesquisador irá usar para fazer sua

pesquisa. Já a etnografia cognitiva, da maneira proposta pelos autores, tem como ob-

jetivo determinar e documentar o que as coisas significam para os participantes e como

elas adquirem tal valoração. Por fim, a experimentação consiste na elucidação de como

um processo visto na etnografia funciona, servindo como um processo auxiliar de conhe-

cimento.

A experimentação tem uma forte relação com a ideia de controle. Esta é uma das

caracteŕısticas das quais Bødker coloca como posśıveis contribuições da Segunda Onda

frente aos novos desafios trazidos pela Terceira Onda. Entretanto, do ponto de vista de

Marcuse, é exatamente esta uma das qualidades básicas da dominação unidimensional:

transplantar o controle sobre a natureza para o controle sobre o social (FEENBERG,

s.d.b). Experimentos e ferramentas, sob uma visão de tecnociência, são partes importantes

na ilusão de auto-validação que a tecnologia cria.

Norman ao falar sobre propriedades “não planejadas” de cabines de controle de

aviões, reconhece que existe uma produção que não necessariamente é aquela proposta

pelos designers. Entretanto, o que chama a atenção é a quem ele atribui a responsabilidade

deste processo: A um processo análogo a seleção natural (NORMAN, 1993).

Os exemplos apresentados aqui possuem um elementos em comum: ainda re-

forçam uma ideia de que o usuário pode ser analisado de forma objetiva, reforçando a

dicotomia entre designer/sujeito utente/objeto.

É importante colocar que a cŕıtica apresentada não visa contestar a eficiência

ou eficácia destes métodos. Muito pelo contrário, visa mostrar o quanto o corpo he-

gemônico da IHC é orientada somente e quase que exclusivamente à estes valores. In-

clusive, quando interagem com outras áreas (aplicação do método etnográfico é um bom

exemplo), os métodos emprestados destas são aplicados com o mesmo objetivo: Redu-
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zir pessoas à usuários(as), fragmentá-las em comportamentos ou funções e reconstrúı-las

discursivamente como objetos passivos que possam ser medidos e analisados.

O Contextual Design, proposto por Bayer e Holtzblatt é uma ponte interessante

entre a construção de uma retórica sobre o usuário e a busca pelo contexto. Como uma

das caracteŕısticas básicas deste conjunto de métodos é a inclusão(sic) do usuário no

processo de design, é imposśıvel não trazer à tona o design participativo escandinavo. Para

Gregory (2003) existem três caracteŕısticas que definem o “jeito” escandinavo de design

participativo: Primeiro, um profundo comprometimento com as ideias de democratização

e democracia. Segundo, discussões sobre o valor atividade de design e futuros imaginados.

E, por fim, como conflitos e contradições podem ser vistos como recursos para o design. A

autora também destaca que os valores ligados a democracia participativa são fortemente

ligados ao contexto cultural e poĺıtico da Escandinávia. Ela ainda lista uma série de

métodos usados por diversas iniciativas de design participativo e destaca que “o que une

as iniciativas ditas escandinavas são seu comprometimento com problemáticas sociais e

relações que envolvem a participação de usuários e comunidades”.

Spinuzzi (2002) compara as duas abordagens e mostra algumas diferenças cru-

ciais. Primeiro, mesmo que as duas abordagens convidem usuários à participarem do

processo de design, o Contextual design o faz mantendo clara algumas marcações iden-

titárias profissionais. Por exemplo, para Spinuzzi (2002), eles deixam claro o quanto o

Designer é melhor equipado para tomar decisões projetuais visando o melhor para o tra-

balhador. Ou ainda, um reforço na hierarquia entre o abstrato e o concreto ao colocarem

que o designer deve ir a campo uma vez que “pessoas não são concientes de suas próprias

práticas de trabalho, todo o seu conhecimento é tácito” (HOLTZBLATT; BEYER, 2015).

Do ponto de vista defendido até aqui, a semelhança com o discurso taylorista não é mera

coincidência.

Em Beyer e Holtzblatt (1999) o termo “customer” é usado mais vezes que usuário,

para descrever as pessoas que usam ou irão usar um sistema. De um ponto de vista de

produção de identidades, esta visão tem uma implicação interessante: Ao modelar o

“usuário” como um cliente/consumidor, a dicotomia do modo de produção capitalista

não faz questão de se esconder. Inclusive, neste texto em especial, o termo “customer-

centered design” chega a ser usado ao invés de “user centred design”. Pode-se dizer que

o contexto é buscado pelo Contextual Design, entretanto, a ideia de controle e divisão de

trabalho são mantidos quase que intactos.

Os exemplos discutidos até então mostram que somente a mudança de métodos
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ou de ferramentas não é o suficiente para que o usuário deixe de ser visto como um objeto.

E mesmo quando utentes têm um papel ativo, muitas vezes o seu conhecimento deve ser

legitimado pelo designer para que seja reconhecido como tal (SPINUZZI, 2003).

A leitura do papel da seleção que Williams (2011) faz sobre o processo de do-

minação exercido pela hegemonia pode fornecer um ind́ıcio do porquê, mesmo variando

métodos e técnicas, a premissa fundamental não é alterada.

Para Williams (2011), a seleção é “a forma pela qual, a partir de toda uma

área posśıvel do passado e do presente, certos significados e práticas são escolhidos e

enfatizados, enquanto outros significados e práticas são negligenciados e exclúıdos”. Além

disso, o autor enfatiza que estas práticas e significados são adaptadas com o objetivo de

não ir de encontro com os outros elementos da cultura dominante. Embora a análise

de Williams tenha como foco uma cultura burguesa dominante, pode-se dizer que esta

mesma mecânica de seleção e adaptação também ocorrem dentro do Design de Interação

e da IHC.

Williams (2011, p.56) trabalha com duas fontes de práticas que são selecionadas

pela cultura dominante efetiva: As residuais, vistas como resqúıcios de formações sociais

anteriores e as emergentes, novas práticas e valores criados. Ambas podem ser incorpora-

das ou não pela cultura dominante. Para as práticas e valores não incorporadas, Williams

(2011) coloca que existem duas formas de vê-las. Elas podem ser práticas ou valores al-

ternativos (“alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver”) ou opositoras,

(“alguém que meramente encontra um jeito diferente de viver e quer mudar a sociedade”).

A primeira é aceita ou esquecida pela cultura dominante, enquanto a segunda é alvo de

repressões.

Desta maneira, as cŕıticas às formas como a etnografia é usada pela IHC ganham

uma dimensão mais complexa do que apenas um uso deslocado do ponto de vista da

Antropologia. Dourish (2006) ao analisar artigos que trabalham com etnografia, acaba

por mostrar esse processo de seleção que a etnografia foi submetida ao ser incorporada pela

IHC: Mantém-se a parte herdada do peŕıodo colonialista (conhecimento para dominação)

e esquece-se de valores como a ideia de que as informações extráıdas do método etnográfico

são fruto de um encontro entre o pesquisador e o pesquisado. Ou seja, mantém-se aquilo

que se alinha com os outros elementos da IHC e deixa-se de lado aquilo que possa vir a

desafiar a própria identidade da área.

Peirano (2014), ao comentar sobre as virtudes da etnografia e antropologia, con-

segue mostrar alguns valores que não necessariamente estão nos estudos em Design de
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Interação que recorrem a esta prática:

“se encontram no reconhecimento da diversidade das culturas - hoje um fato
banal - , na ênfase na comparação que dá sentido à “unidade pśıquica da huma-
nidade”, na combinação do universal e da diversidade (via fato social total), nas
unidades de estudo (para além, ou aquém, do Estado nacional e, portanto, dis-
tantes dos perigos do “nacionalismo metodológico” que preocupa os sociólogos),
nos constantes empréstimos que atravessam outros modos de conhecimento (bi-
ologia, lingúıstica, filosofia, psicanálise, etc.) e, mais importante, no resultado
fundamental da pesquisa de campo: o despertar de realidades/agências desco-
nhecidas no senso comum, especialmente no senso comum acadêmico. É este
contraste, estas surpresas sempre à espreita dos pesquisadores, este destemor
em explorar o mundo em que vivemos, o colocar-se em perspectiva, a negação
de demarcação de fronteiras intelectuais, a disposição a nos expor ao impon-
derável e a vulnerar nossa própria cosmologia - essas são posturas que estiveram
sempre presentes, ontem e hoje.” (PEIRANO, 2014, p.382)

Dourish (2006) associa o uso da etnografia pelo Design de Interação a uma espécie

de chamado à empiria por parte do levantamento de requisitos da engenharia de software.

Em outras palavras, a etnografia muitas vezes aparece como uma forma alternativa de

obter requisitos no processo de produção de artefatos. Mesmo não podendo generalizar,

é posśıvel dizer que este uso instrumental da etnografia como uma ferramenta de coleta

de dados, não contempla a maiora dos pontos levantados ressaltados por Peirano (2014).

A relação entre o Contextual Design e o Design Participativo Escandinavo também

traz um outro exemplo no qual pode-se ver o processo de seleção atuando dentro do Design

de Interação. Spinuzzi (2002), ao levantar que a questão do empoderamento democrático

não aparece na literatura do Contextual Design, ajuda a questionar o que foi deixado

de lado na viagem do Design Participativo para os Estado Unidos. Mesmo que ambos

usem mockups participativos e que o Conceptual Design chame de co-designers os traba-

lhadores, o empoderamento da classe trabalhadora é questionável quando a literatura diz

que designers podem descartar as soluções caso não as julguem relevantes. Ou seja, ao

voltar ao ambiente capitalista, as ideias do Design Participativo devem se alinhar com o

horizonte cultural hegemônico.

Ao estar ciente do que é a seletividade para Williams (2011), Etnografia e Contex-

tual Design mostram que certos conceitos associados à iniciativas que divergem do código

técnico vigente podem ser cooptados ou incorporados à cultura hegemônica. Esta é uma

questão não muito bem tratada por nenhuma das narrativas apresentadas no caṕıtulo

anterior.

Agora, voltando a problemática do ińıcio do caṕıtulo mais uma vez, é posśıvel

ver a distância entre teoria e prática na IHC como uma contradição fundamental entre a
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forma como novas teorias são buscadas e incorporadas. Em um primeiro momento, novas

teorias exploram novas possibilidades e ampliam a visão da IHC. Entretanto, para serem

acomodadas no corpo teórico da área, devem ser editadas para não entrar em conflito com

sua forma de operação hegemônica. No meio deste processo, teoria e prática se descolam,

criando um abismo entre a teoria e sua forma de aplicação. Ou seja, a distância colocada

por Bødker e Bannon surge, principalmente, da incompatibilidade do discurso progressista

dentro da IHC (democracia, acesso, cultura, participação, etc) com as pressões do código

técnico tecnocrata (hierarquia, e poder, consumo, alienação, passividade, etc).

O conceito de seletividade, ao ser trabalhado junto com o Contextual design deixa

clara a assimetria do processo de estabilização do código técnico. Feenberg problematiza

essa questão ao não aceitar o construtivismo tecnológico como única dimensão da tecno-

logia. Sua teoria reconhece que é posśıvel “mudar” o viés que se julga a tecnologia, mas

nem todos são ouvidos neste processo.

A abertura criada pelos construtivistas é importante para evitar o niilismo do

determinismo tecnológico. Também é importante entender que nem ela nem a Teoria

Cŕıtica da Tecnologia fornecem uma estratégia clara para que designers atuem de forma

mais democrática no processo de produção de artefatos. No caso da Teoria Cŕıtica da

Tecnologia, esta lacuna encontra sua justificativa quando Feenberg (s.d.a) cita que sua

preocupação é mais voltada para a sobrevivência da agência dentro de uma sociedade

tecnocrática. Ou seja, antes de tudo, é preciso rechaçar o processo no qual a tecnolo-

gia é vista como autônoma e determinante da sociedade, pois caso contrário, não existe

nenhuma sáıda.

Feng e Feenberg (2008), questionam a autonomia dos designers neste processo.

Ao modelar conceitualmente como pode-se dar o trabalho de engenheiros e designers, os

autores inferem que “Os Designers não trabalham no vácuo”, sendo pegos pela mesma teia

de restrições que afetam outros atores sociais. Feng e Feenberg acredita que um primeiro

passo para um design libertador e humano seria reconhecer que produtores de artefatos

não são tão decisivos em determinar o resultado de um processo complexo de design.

A conclusão de Feng e Feenberg (2008), não muda muito o que já foi colocado

pela Teoria Cŕıtica da Tecnologia. Chama a atenção a preocupação com a esfera da

produção, mas ainda não existe nenhum tipo de recomendação de como podem atuar

aqueles que estão ligados ao processo produtivo diretamente. Novamente, o reconheci-

mento da importância da agência daqueles para quem se destina a tecnologia é o ponto

central.
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Feenberg (2002, p.83-84) propõe entender a tecnologia como uma espécie de jogo,

em que o enquadramento da própria tecnologia define que certos “movimentos” são proi-

bidos, exercendo limitações à agencia de todos os jogadores. Entretanto, ele complementa

que este é um jogo que favorece o lado hegemônico. Ele também coloca a existência de

de uma força de oposição a autonomia operacional, a qual ele chama de “margem de ma-

nobra”. Este conceito corresponde ao espaço que aqueles com menos autonomia dentro

do jogo conseguem lutar por seus interesses.

É interessante colocar que o pensamento de Feenberg, por mais que seja mais

esperançoso do que Marcuse, não dá muita autonomia para designers e engenheiros. A

ideia de Racionalização democrática trabalhada pelo autor, em que a tecnologia é re-

significada em seu uso e re-incorporada em sua constituição, aborda somente o uso. A

reivindicação de pacientes portadores de HIV para participar de estudos experimentais, o

uso do minitel de forma alternativa à projetada são exemplos que validam a importância

da “margem de manobra”. Entretanto, engenheiros e designers, não podem ser colocados

como agentes passivos neste contexto, uma vez que estes também são responsáveis em

manter o código técnico.

Para tratar deste tipo de questão, Redström (2006) deposita suas apostas no

design participativo aos moldes escandinavos. Para ele, a própria ideia de design parti-

cipativo proposta desafia a separação entre usuários e designers. Sua sugestão passa por

trazer pessoas para o processo de design ao invés de projetar para que possa ser “mexido”.

Redström (2006) também coloca que é irônico ver que áreas que criticam aber-

tamente o design centrado no usuário sejam os que mais se abrem para delegar a ideia

de projetar para o usuário. Para ele, iniciativas como o Design Cŕıtico deslocam o foco

do design das soluções para questões sobre o uso em si. O Design Cŕıtico propõe usar a

IHC como “médium” para uma reflexão social. Bardzell e Bardzell (2013) define como

pesquisa através de metodologia de design que privilegia a ética da prática de design,

revela potenciais valores e agendas escondidas e explora valores alternativos no design. A

principal cŕıtica de Bardzell e Bardzell (2013) reside na falta de definição e utilidade nas

categorias criadas pelos percusores desta vertente.

Já os estudos sobre o movimento maker propõe projetar artefatos voltados para

para makers e hackers. Para eles, a cultura Maker e DIY tem uma proposta de tecnologia

democratizante e IHC pode contribuir para este desenvolvimento (TANENBAUM et al.,

2013; ROEDL et al., 2015). Para Tanenbaum et al. (2013), é posśıvel projetar para

desenvolver criatividade, levando em conta tanto lazer quanto utilidade e pensar em toda
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a cadeia de produção.

Assim, este caṕıtulo tentou mostrar que mesmo com as mudanças conceituais

dentro da Interação Humano Computador, existem uma série de valores que permanessem

inalterados. Conceitos como operador e usuário, por mais que façam parte de conjuntos

teóricos que não se sobrepõe, não representam rupturas totais entre si, mesmo que no

plano de discurso aparentam ser.

De uma forma geral, a Teoria Cŕıtica da Tecnologia ajuda a caracterizar um

desenvolvimento histórico da IHC mais complexo que uma superação linear de teorias.

Com isto, ao investigar a “amostra” coletada para discutir a Terceira Onda, é posśıvel

partir de um pressuposto de que ela não só uma negação dos movimetnos anteriores,

mas um conjunto complexo que pode compartilhar valores com outros movimentos, assim

como renegá-los.
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5 RASTROS DA TERCEIRA ONDA

Neste caṕıtulo tenho como objetivo apresentar a visualização constrúıda neste

trabalho. O processo de pesquisa usado é composto de duas grandes fases: 1) Uma ex-

pansão, na qual se buscou ter uma ideia do panorama e contexto do objetivo de pesquisa.

Esta fase tem um caracter mais quantitativo e é o foco deste caṕıtulo. 2) Um aprofunda-

mento, no qual se fez um recorte derivado dos achados da primeira fase, a fim e detalhar

a problemática da participação em textos que abordam o design na IHC. Esta segunda

etapa consiste em uma abordagem qualitativa, pois a quantitativa não daria conta de ex-

por algumas nuâncias que julguei necessárias para a problematização desta questão. Esta

abordagem segue a constatação de FRAGOSO et al. (2011, p.67) de que a pesquisa quan-

titativa “é frágil na apreensão de detalhes e singularidades, razão pela qual os problemas

de pesquisa para os quais o aprofundamento é mais importante que a generalização dos

resultados solicitam abordagems qualitativas.”

A rede contida na figura 3 é formada por dois tipos de nós. Os vermelhos re-

presentam os textos originais retornados pela busca direta na base da ACM, enquanto os

da cor preta são os vizinhos imediatos destes nós. O tamanho de cada nó representa a

quantidade total de citações feitas à ele cadastradas na base da ACM e não a quantidade

de arestas existentes na rede. Todas as arestas da rede são do mesmo tipo, representando

apenas uma citação entre seus dois extremos.

Assim, para apresentar a rede contrúıda para este estudo, foi escolhido fazer um

corte sincrônico e um corte diacrônico a fim de mostrar a formação e relações existentes no

conjunto de textos extráıdo da base de dados da ACM e aqui proposto como um recorte

da terceira onda da IHC.

5.1 A REDE E SEUS MOVIMENTOS

A rede apresentada, possui uma abrangência temporal que vai de 1995 até 2015.

De 1995 até 2001 todos os nós são textos que citam o texto mais antigo que retornou da
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Figura 3: Rede de textos completa

ACM (What Mix of Video and Audio is Useful for Small Groups Doing Remote Real-time

Design Work? 1). Somente em 2002, o segundo texto surge (Age-old Practices in the ‘New

World’: A Study of Gift-giving Between Teenage Mobile Phone Users2). Somente em

2006, o primeiro texto que faz parte do “centro” do grafo aparece (Dispelling ‘Design’As

the Black Art of CHI 3).

1Olson et al. (1995)
2Taylor e Harper (2002)
3Wolf et al. (2006)
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Figura 4: Rede de textos somente com os textos existentes em 1995

Figura 5: Rede de textos somente com os textos existentes em 1996
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Figura 6: Rede de textos somente com os textos existentes em 1997

Figura 7: Rede de textos somente com os textos existentes em 1998
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Figura 8: Rede de textos somente com os textos existentes em 1999

Figura 9: Rede de textos somente com os textos existentes em 2000
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Figura 10: Rede de textos somente com os textos existentes em 2001

Figura 11: Rede de textos somente com os textos existentes em 2002
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Figura 12: Rede de textos somente com os textos existentes em 2003

Figura 13: Rede de textos somente com os textos existentes em 2004



73

Figura 14: Rede de textos somente com os textos existentes em 2005

Figura 15: Rede de textos somente com os textos existentes em 2006
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2007 é um ano em que dois artigos importantes sobre Design e IHC são publicados

(Research Through Design As a Method for Interaction Design Research in HCI 4 e How

HCI Interprets the Probes5).

2008 é o ano em que surge o primeiro artigo que trata sobre IHC e desastres ou

crises (The Emergence of Online Widescale Interaction in Unexpected Events: Assistance,

Alliance & Retreat6). Ainda neste ano, o primeiro artigo do pequeno grupo que trabalha

com mı́dias sociais também é publicado (The Network in the Garden: An Empirical

Analysis of Social Media in Rural Life7).

Em 2009 surge o primeiro artigo que pertence ao grupo que trata IHC e susten-

tabilidade (Nourishing the Ground for Sustainable HCI: Considerations from Ecologically

Engaged Art8)

Figura 16: Rede de textos somente com os textos existentes em 2007

Em 2010, duas novas frentes relevantes também tem seus textos seminais: As

discussões que envolvem questões de gênero, sexualidade e feminismo (Feminist HCI:

4Zimmerman et al. (2007)
5Boehner et al. (2007)
6Palen e Vieweg (2008)
7Gilbert et al. (2008)
8DiSalvo et al. (2009)
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Figura 17: Rede de textos somente com os textos existentes em 2008

Figura 18: Rede de textos somente com os textos existentes em 2009
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Figura 19: Rede de textos somente com os textos existentes em 2010

Figura 20: Rede de textos somente com os textos existentes em 2011
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Figura 21: Rede de textos somente com os textos existentes em 2012

Figura 22: Rede de textos somente com os textos existentes em 2013
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Figura 23: Rede de textos somente com os textos existentes em 2014

Figura 24: Rede de textos somente com os textos existentes em 2015
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Taking Stock and Outlining an Agenda for Design9) e o grupo que trata de Urbanismo,

Interação e IHC (Designing Urban Media Façades: Cases and Challenges10). Além disso

também surge o primeiro artigo do grupo que tem como foco a Wikipidia (The Work of

Sustaining Order in Wikipedia: The Banning of a Vandals11).

Em 2011, existe uma ampliação do grupo de trabalha com feminismo e surgem três

artigos que tratam sobre IHC e sexualidade diretamente (How HCI Talks About Sexuality:

Discursive Strategies, Blind Spots, and Opportunities for Future Research12, Pleasure is

Your Birthright: Digitally Enabled Designer Sex Toys As a Case of Third-wave HCI 13 e

Sex Toys and Designing for Sexual Wellness14).

No ano de 2012 surgem dois artigos que fazem parte de um grupo que tem como

foco o estudo da participação e idosos dentro da IHC (Engaging Older People Using Par-

ticipatory Design15 e Questionable Concepts: Critique As Resource for Designing with

Eighty Somethings16). É interessante notar que em 2008, existe um artigo que também

trata de idosos (Older People and Mobile Phones: A Multi-method Investigation17). En-

tretanto, ao consultar manualmente a base da ACM, é posśıvel verificar que os artigos que

o citam, não necessariamente tem o mesmo alinhamento que os encabeçados pelo grupo

dos dois textos citados antes.

Nos anos seguintes, 2013 até 2015 não surgem novos agrupamentos na rede. Isto

é o esperado dada a forma que a rede foi constrúıda além do fato de que é necessário

algum tempo para que grupos se formem.

5.2 A REDE E SUAS PARTES

A rede completa, permite extrair informações interessantes que complementam o

a visão de seu crescimento. Além da própria rede, para este trabalho, foram levantadas

a quantidade de ocorrências de autoria dos trabalhos e uso de palavras chaves. A seguir,

a lista com as palavras-chave com mais de dez ocorrências na rede dos textos que fazem

parte da amostra deste trabalho.

9Bardzell (2010)
10Dalsgaard e Halskov (2010)
11Geiger e Ribes (2010)
12Kannabiran et al. (2011)
13Bardzell e Bardzell (2011)
14Eaglin e Bardzell (2011)
15Lindsay et al. (2012)
16Vines et al. (2012)
17Kurniawan (2008)
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Tabela 3: palavras-chaves com mais de 10 ocorrências na amostra.

quant. palavras-chave

99 design

49 interaction design

42 user experience

41 participatory design

40 sustainability

35 evaluation

31 hci

28 ethnography

27 wikipedia

25 materiality

24 gender, research through design

21 social media, sustainable hci

19 ubiquitous computing

18 collaboration

17 community, critical design

16 usability, methodology

15 media architecture, prototyping

14 cscw, critical theory, participation, public displays, hci4d , privacy

13 design research, interaction, embodiment, computer-mediated commu-

nication, theory, phishing

12 communication, experience design, feminism, public display, older

adults

11 feminist hci, performance, ict4d, instant messaging, reflection, media

façades, aesthetics, awareness

10 design methods, ethics, tangible interaction, design process, game de-

sign, art, making, values

fonte: Autoria própria.

O topo da lista de palavras-chave traz termos como “design”, “interaction design”

e “hci”; algo esperado dada a origem dos textos que compõe a amostra. Entretanto, o

topo também contém palavras como “sustainability”, “critical theory”, “ethnography” e

“gender”; não necessariamente associados à IHC. “Ethnography” é um termo esperado

dado o andar da IHC apresentado nos caṕıtulos anteriores, assim como “gender” e “critical

theory” são para dos corpos teóricos que Rogers (2012) associou à “virada para a cultura”

da IHC. A surpresa são os termos como “Sustainability” com 40 ocorrências e “sustainable

hci” com 21. Este intresse da IHC com a temática da sustentabilidade se mostra como
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algo novo se encarado pela perspectiva dos estudos históricos apresentados no segundo

caṕıtulo.

Uma outra temática que também não aparece nos textos que trabalham com

a terceira onda no IHC, é a preocupação com o espaços públicos, representados pelos

trabalhos que giram em torno dos textos: Urban HCI: spatial aspects in the design of

shared encounters for media facades18 e Designing urban media façades: cases and chal-

lenges19. Além da grande quantidade de citações dentro do contexto da rede apresentada,

a presença de vários termos (“public displays”, “urban screen” e “urban informatics”)

associados à este tipo de problemática reforça o interesse da comunidade da IHC por esta

problemática. A figura 25 mostra os textos que se relacionam com essa temática.

Figura 25: Detalhe do cluster “urbano público” em 2015

A figura 26 mostra o agrupamento de textos que lidam com sustentabilidade.

O primemiro texto é Nourishing the Ground for Sustainable HCI: Considerations from

Ecologically Engaged Art20. Além deste texto, o Mapping the Landscape of Sustainable

HCI 21 também faz parte deste grupo, sendo este um dos textos com mais citações na

rede.

O agrupamento da figura 26 é mais um dos grupos que não aparecem nos textos

sobre terceira onda analisados anteriormente. A importância deste grupo também pode

ser vista na presença de termos como “sustainability” e “sustainable hci” no topo das

18Fischer e Hornecker (2012)
19Dalsgaard e Halskov (2010)
20DiSalvo et al. (2009)
21DiSalvo et al. (2010)
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Figura 26: Detalhe do cluster “sustentabilidade” em 2016

palavras-chaves mais usadas na amostra constrúıda.

Figura 27: Detalhe do cluster “participação” em 2016

O agrupamento apresentado na figura 27 mostra o grupo que trabalha com parti-

cipação e pessoas idosas. Este grupo gira em torno de três textos: Questionable concepts:

critique as resource for designing with eighty somethings22, Configuring participation: on

how we involve people in design23 e Engaging older people using participatory design24.

Já o cluster da figura 28 mostra um do dois grandes agrupamentos que não se

22Vines et al. (2012)
23Vines et al. (2013)
24Lindsay et al. (2012)



83

Figura 28: Detalhe do cluster isolado “trabalho cooperativo à distância” em 2016

conectam com o grande componente na representação de textos. Este grupo gira em torno

de What mix of video and audio is useful for small groups doing remote real-time design

work? 25, publicado em 1995. De forma geral, este grupo parece trabalhar com questões

de trabalho cooperativo remoto.

Figura 29: Detalhe do cluster isolado “phishing” em 2016

Um segundo grande grupo isolado do componente principal é o representado pela

figura 29 e sua principal temática é o phishing. Este grupo foi formado à partir de

Protecting people from phishing: the design and evaluation of an embedded training email

system26, publicado em 2007.

É interessante notar que os dois grandes grupos isolados não parecem trabalhar

25Olson et al. (1995)
26Kumaraguru et al. (2007)
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com as temáticas próximas daquele que foi descrito como terceira onda (BØDKER, 2006),

terceiro paradigma (HARRISON et al., 2011) ou alguma “virada”(ROGERS, 2012).

Além dos grandes agrupamentos isolados, existem também alguns grupos que são

pouco conectados com o meio da rede. Por exemplo, na figura 30 estão textos que formam

um grupo que tem como tema principal “redes sociais” ou “mı́dias sociais”. É interessante

que o trabalho que liga estes estudos ao centro da terceira onda seja um trabalho (The

network in the garden: an empirical analysis of social media in rural life27) que tenha

como foco a diferença de uso urbano e rural das mı́dias sociais digitais.

Figura 30: Detalhe do cluster “mı́dias sociais” em 2016

Um outro agrupamento pouco conectado é o que articula iniciativas ligadas ao

como lidar com siuações de calamidade ou crises humanitárias (figura 31). O trabalho

principal que conecta este grupo aos demais, é o texto chamado: The emergence of online

widescale interaction in unexpected events: assistance, alliance —& retreat28.

O agrupamento que é formado a partir de Dispelling “Design” As the Black Art

of CHI 29 é o que mais se aproxima àquilo que Rogers (2012) chamou de “virada” para o

design. Também fazem parte deste cluster os textos: How HCI Interprets the Probes30,

An Analysis and Critique of Research Through Design: Towards a Formalization of a

Research Approach31 e Research Through Design As a Method for Interaction Design

Research in HCI 32.

O meio da rede (figura 33) é formado por vários artigos que tem autoria ou

27Gilbert et al. (2008)
28Palen e Vieweg (2008)
29Wolf et al. (2006)
30Boehner et al. (2007)
31Zimmerman et al. (2010)
32Zimmerman et al. (2007)
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Figura 31: Detalhe do cluster “desastres e crises” em 2016

Figura 32: Detalhe do cluster “design” em 2016

co-autoria ou de Shaowen Bardzell ou de Jeffrey Bardzell. O meio é constitúıdo, principa-

lemente de textos que trabalham com feminismo (Towards a Feminist HCI Methodology:

Social Science, Feminism, and HCI 33, Feminist HCI: Taking Stock and Outlining an

Agenda for Design34) e sexualidade (How HCI Talks About Sexuality: Discursive Strate-

gies, Blind Spots, and Opportunities for Future Research35, Pleasure is Your Birthright:

Digitally Enabled Designer Sex Toys As a Case of Third-wave HCI 36 e Sex Toys and De-

33Bardzell e Bardzell (2011)
34Bardzell (2010)
35Kannabiran et al. (2011)
36Bardzell e Bardzell (2011)
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signing for Sexual Wellness37). Além destas temáticas, também existem agrupamentos

que tratam sobre design cŕıtico e cŕıtica em design de interação (What is “Critical” About

Critical Design? 38, Critical Design and Critical Theory: The Challenge of Designing for

Provocation39, Reading Critical Designs: Supporting Reasoned Interpretations of Critical

Design40).

Figura 33: Detalhe do meio da rede em 2016

Um outro agrupamento próximo ao meio da rede é um que trabalha com uma

temática ligada a tangibilidade e materialidade (figura 35).

Um agrupamento um pouco mais disperso, porém próximo ao meio da rede,

são artigos que tratam de corporificação ou movimento (figura 34). Entre eles, estão

os trabalhos: On Being Supple: In Search of Rigor Without Rigidity in Meeting New

Design and Evaluation Challenges for HCI Practitioners41, Transferring Qualities from

Horseback Riding to Design42 e Design Qualities for Whole Body Interaction: Learning

from Golf, Skateboarding and BodyBugging43.

37Eaglin e Bardzell (2011)
38Bardzell e Bardzell (2013)
39Bardzell et al. (2012)
40Bardzell et al. (2014)
41Isbister e Höök (2009)
42Höök (2010)
43Tholander e Johansson (2010)
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Figura 34: Detalhe do meio da rede que trabalhalha com “corpo e movimento” em
2016

Figura 35: Detalhe do meio da rede que trabalha com “tangibilidade e materiali-
dade” em 2016

Além destes, também existe um grupo que trabalha principalmente com a Wiki-

pedia como objeto de estudo (figura 36).



88

Figura 36: Detalhe do meio da rede que trabalhalha com “wikipedia” em 2016

Figura 37: Detalhe do meio da rede que trabalha com “telefonia móvel e jovens”
em 2016

Por fim, um outro cluster que tem uma ligação fraca com o centro da rede é o

grupo representado na figura 37. Este grupo, trabalha com várias temáticas, mas elas

giram, principalmente, em torno de “uso de telefones celulares por jovens”.

A seguir, a figura 38 mostra um mapeamento de todos os grupos identificados

acima, com relação à rede como um todo.

Além da rede, da lista de palavras-chave, também foi levantada a lista de textos
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Figura 38: Mapeamnto dos grupos identificados na rede

com mais citações dentro da amostra. Esta listagem permite encontrar textos que são

muito referenciados, mas não necessariamente fazem parte do grande grupo que forma

o centro da rede. É interessante notar que os grandes e mais isolados agrupamentos da

rede estão bem representados nesta lista. Por exemplo, Distance Matters44 com 345 e

Age-old Practices in the ‘New World’: A Study of Gift-giving Between Teenage Mobile

Phone Users45 com 74.

Tabela 4: textos com mais de 50 citações na amostra.

id acm citações ano t́ıtulo

1463019 345 2000 Distance Matters

44Olson e Olson (2000)
45Taylor e Harper (2002)
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1240704 185 2007 Research Through Design As a Method for Interaction Design

Research in HCI

1518736 184 2009 Predicting Tie Strength with Social Media

1753625 128 2010 Mapping the Landscape of Sustainable HCI

587082 115 2002 Instant Messaging in Teen Life

1753486 94 2010 Microblogging During Two Natural Hazards Events: What Twit-

ter May Contribute to Situational Awareness

1357219 87 2008 You’Ve Been Warned: An Empirical Study of the Effectiveness of

Web Browser Phishing Warnings

1772698 82 2010 Find Me if You Can: Improving Geographical Prediction with

Social and Spatial Proximity

1518847 75 2009 Feed Me: Motivating Newcomer Contribution in Social Network

Sites

1240789 75 2007 How HCI Interprets the Probes

503455 74 2002 Age-old Practices in the ‘New World’: A Study of Gift-giving

Between Teenage Mobile Phone Users

329696 72 1999 The Effects of Workspace Awareness Support on the Usability of

Real-time Distributed Groupware

1460675 71 2008 Changes in Use and Perception of Facebook

1753521 69 2010 Feminist HCI: Taking Stock and Outlining an Agenda for Design

1357130 65 2008 Celebratory Technology: New Directions for Food Research in

HCI

1242659 65 2007 Cantina: A Content-based Approach to Detecting Phishing Web

Sites

2017149 63 2001 Media and Group Cohesion: Relative Influences on Social Pre-

sence, Task Participation, and Group Consensus

1979336 62 2011 Old Wine in New Bottles or Novel Challenges: A Critical Analysis

of Empirical Studies of User Experience

2208539 61 2012 Sustainably Unpersuaded: How Persuasion Narrows Our Vision

of Sustainability

1240754 61 2007 Consuming Video on Mobile Devices

303067 60 1999 Video Helps Remote Work: Speakers Who Need to Negotiate

Common Ground Benefit from Seeing Each Other

642688 59 2003 Wan2Tlk?: Everyday Text Messaging

1718965 55 2010 Chatter on the Red: What Hazards Threat Reveals About the

Social Life of Microblogged Information

985768 54 2004 Supporting Social Presence Through Lightweight Photo Sharing

on and off the Desktop

1124853 53 2006 Dispelling “Design” As the Black Art of CHI

240353 53 1996 Groupware in the Wild: Lessons Learned from a Year of Virtual

Collocation

1753670 52 2010 Designing Urban Media FaçAdes: Cases and Challenges
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223951 51 1995 What Mix of Video and Audio is Useful for Small Groups Doing

Remote Real-time Design Work?

1858228 50 2010 An Analysis and Critique of Research Through Design: Towards

a Formalization of a Research Approach

fonte: Autoria própria.

Por fim, a lista dos autores e autoras com mais textos na rede é importante para

ter uma ideia de quem faz a produção associada à terceira onda da IHC. A seguir, a lista

com quem possui mais de dez textos dentro da amostra retirada da base da ACM.

Tabela 5: autores e autoras com mais de 10 textos na amostra.

ocorrências nome

33 Bardzell, Shaowen

27 Bardzell, Jeffrey

23 Olivier, Patrick

21 Wright, Peter

20 Blythe, Mark

16 Höök, Kristina

14 Neustaedter, Carman; Paulos, Eric; Vines, John

13 Sengers, Phoebe; Tholander, Jakob

12 McCarthy, John

11 Blevis, Eli; Pierce, James

10 Schiphorst, Thecla; Stolterman, Erik; Hornecker, Eva; Olson, Gary M.;

Benford, Steve; Gehring, Sven; Bødker, Susanne

fonte: Autoria própria.

O que mais chama a atenção nesta lista é a grande quantidade de trabalhos de

Shaowen Bardzell e Jeffrey Bardzell. Mesmo que vários de seus trabalhos sejam feitos em

coautoria, a grande quantidade e o fato de que seus textos fazem parte do “miolo” da

rede constrúıda, mostram a importância dela e dele para a terceira onda na IHC.

Shaowen Bardzell é a autora com mais textos na amostra constrúıda, possuindo

trinta e dois textos. As palavras-chave mais usadas por ela, com exceção de “hci” e

“design” são: “ gender” com oito ocorrências, “critical theory” com sete ocorrências,

“feminism” com cinco ocorrências; “feminist hci”, “critical design”, “interaction design”

e “sexuality” todas com quatro ocorrências.
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Jeffrey Bardzell é o segundo autor com mais textos com vinte e sete. As palavras-

chave mais usadas, com exceção de “hci” e “design” são: “critical theory” com seis;

“critical design”, “sexuality” e “gender” com quatro e por fim: “feminist hci”, “aesthe-

tics”, “shci”, “interaction design”, “intimacy”, “maker culture” e “making” com três

ocorrências.

O terceiro autor com mais textos é Patrick Olivier com vinte e três trabalhos.

As palavras-chave mais usadas são: “participatory design” com oito ocorrências. “Older

people” e “ageing” possuem cinco ocorrências cada e “experience-centered design” têm

três ocorrências.

Peter Wright possui vinte e um trabalhos e é o quarto desta lista. Têm como

principais palavras-chave os seguintes termos: “Action research” e “experience-centered

design” com quatro ocorrências e “digital arts”, “older people” e “participation” possuem

cada uma três ocorrências.

O quinto com mais textos é Mark Blythe com vinte trabalhos. Suas palavras

chaves mais usadas são: “User Experience” com seis ocorrências, “design fiction” com

três ocorrências, “participatory design” e “research through design” com três ocorrências

cada.

5.3 A REDE E A TERCEIRA ONDA

Neste caṕıtulo, foi apresentado um conjunto de textos que podem ser conside-

rados um recorte da Terceira Onda dentro da IHC. Como já foi comentado, este é um

extrato relevante, pois mostra que a Terceira Onda não se restring ao que Rogers (2012),

Bødker (2006) ou Harrison et al. (2011) rastrearam. Por exemplo, a corrente sobre sus-

tentabilidade e sua relação de proximidade com a arte é um acontecimento que a história

recente não chegou a identificar.

Rogers (2012, p.67) trabalha com quatro “viradas” para diferenciar a IHC tra-

dicional daquilo que ela chamou de IHC Contemporânea. Ela coloca dentro da “virada

para a cultura” abordagens que incluem antropologia, teoria social, marxismo, feminismo,

teoria da linguagem e teoria cŕıtica (ROGERS, 2012, p.71). A autora afirma que esta ca-

tegoria pode ser quebrada em cada uma destas subcategorias, mas tanto a estrutura da

rede quanto o levantamento de palavras-chaves mostra que esta visão pode esconder algu-

mas caracteŕısticas interessantes destes movimentos dentro da IHC. Por exemplo, o corte

diacrônico deste grafo permite ver que somente a partir de 2010 os textos apresentados
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são unificados em um grande componente. O posicionamento dos nós que representam

o grupo que gira em torno da temática feminista também indica que são estes texto que

servem de liga entre várias discussões de caráter diferente.

A quantidade de palavras chave associadas aos estudos feministas e de gênero,

também mostra que colocá-la como uma parte da “virada para a cultura” faz com que sua

importancia seja menosprezada. “Gender”, com 29 ocorrências é o décimo terceiro termo

mais usado. “feminist hci”, com 19 é o décimo oitavo e além disso existem várias outras

ocorrências como “feminist standpoint theory”, “feminist interaction” e “feminist design”

presentes no conjunto de textos extráıdos da base de dados da ACM. É importante colocar

que no peŕıodo em que provavelmente se deu a pesquisa de (ROGERS, 2012), esta questão

não se mostrava tão nitida quanto agora, em 2015. Entretanto, é importante chamar a

atenção para estes detalhes, pois o trabalho de (ROGERS, 2012) continua a ser um dos

poucos estudos extensivos sobre a terceira onda na IHC.

Ainda sobre o feminismo dentro da Terceira Onda, a percepção colocada por

Harrison et al. (2011) sobre se a Terceira Onda seria ou não um novo pardigma, ainda se

mantém. Do ponto de vista deste artefato, o feminismo é central para as reflexões sobre

Terceira Onda, entretanto isto não significa necessariamente que a perspectiva feminista

seja um novo paradigma.

Por fim, o levantamento de dados e a construção da rede não permitem afirmar

muita coisa sobre o que é ou não a Terceira Onda. Entretanto, é posśıvel dizer que ela

mostra que os estudos de Rogers (2012) deixa escapar alguns movimentos interessantes,

tais como o interesse pela sustentabilidade e pelo urbano. Também é posśıvel afirmar que

o feminismo merece mais atenção como parte da Terceira Onda.

Outra conclusão posśıvel de ser feita através dos dados levantados, esta nas

grandes quantidades de ocorrências das palavras-chave “participatory design” e “ethno-

graphy”. Isto pode ser vistos como ind́ıcio de que as preocupações associadas à Segunda

Onda (BØDKER, 2006) ainda fazem parte da Terceira Onda.

Algo que não foi explorado neste trabalho mas pode ser interessante é a presença

das siglas “hci4d” (human computer interaction for development) e “ict4d” (information

and communication technologies for development). Ambas são denominações de comuni-

dades de pesquisa que se dizem interessadas nas questões poĺıticas e econômicas de suas

respectivas áreas. Dada a argumentação feita até agora junto com a problemática histórica

do uso do termo “desenvolvimento” para ações no “terceiro mundo”(sic), é necessário in-

vestigar se os processos apropriação e seleção não ocorrem também nestes grupos.
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6 O DESIGN, A PARTICIPAÇÃO E A TERCEIRA ONDA DA IHC

Este caṕıtulo tem como objetivo mostrar as diferentes formas que os métodos e

teorias associados à uma ideia de Design são propostos como parte da Terceira Onda da

IHC. A hipótese a ser trabalhada é a de que o processo de incorporação destes métodos e

teorias é marcado por processos similares aos descritos no segundo caṕıtulo. A IHC adota

métodos oriundos do Design, suas teorias em um processo de legitimação de práticas que

geralmente não entram em conflito com a prática hegemônica.

Antes de tudo, é preciso qualificar a visão que a IHC tem sobre o que é de-

sign. Para alguns trabalhos presentes no levantamento, o design é visto como uma ativi-

dade fundada na prática e produção de artefatos (GRUDIN, 2006b; WOLF et al., 2006;

LöWGREN, 1995; ZIMMERMAN et al., 2007). Nas referências usadas pelos artigos que

buscam legitimar ou introduzir o design na IHC, pode-se ver uma outra caracteŕıstica

marcante: A visão de que o design não é um ramo da ciência tradicional (BUCHANAN,

1992; CROSS, 1982, 2001; FRAYLING, 1993).

Com relação aos conceitos da Teoria Cŕıtica da Tecnologia, é posśıvel fazer um

paralelo com as relações entre design e IHC com as ideias de horizonte cultural e código

técnico. Gostaria de propor olhar para os conceitos, teorias e a própria definição de

Design articulada pela IHC como uma parte do horizonte cultural capitalista, da mesma

maneira que foi feita no segundo caṕıtulo. A hipótese de que o Design fornece uma figura

que funciona com o mesmo propósito da metáfora do processador de informação ou do

ajuste homem-máquina: fornecer um horizonte incontestável de suposições que servem de

base para as práticas adjacentes. Já a discussão do design como prática serve como um

embasamento interessante para discutir o papel do designer no processo de formação do

código técnico, uma vez que é posśıvel verificar como esta divisão de trabalho acaba por

marcar a produção neste contexto.

Assim, nas próximas seções, irei descrever como um conceito de Design é articu-

lado pelos trabalhos que tentam introduzi-lo dentro da IHC. Para tanto, será recorrido
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à relação entre design e ciência, um dos pontos centrais de toda esta discussão. Quanto

ao aspecto prático do design, irei discutir como a compreensão levantada de design se

relaciona com o código técnico e também apresentarei algumas formas de trabalho que

apresentam um desalinhamento quanto àquilo que Feenberg (1995) chama de de tecno-

cracia capitalista.

6.1 DESIGN COMO CIÊNCIA

Escolhi partir do pressuposto de Patton (apud FRAGOSO et al., 2011) em que

“a lógica e o poder da amostragem intencional residem na seleção de casos informacional-

mente ricos para estudo em profundidade”. Assim, iniciarei a discussão sobre Design e

Ciência a partir de dois textos: “Research Through Design As a Method for Interaction

Design Research in HCI”1 e “Dispelling Design As the Black Art of CHI”2. Ambos fazem

parte do grupo de textos apresentados no caṕıtulo anterior e todos tem uma forte ligação

com o design, tanto como projeto quanto área de conhecimento. Como complemento à

esta problemática, também adicionei referências3 que servem de base para os dois tex-

tos e que fazem parte da discussão sobre projeto em Design. Por fim, com o objetivo

de ampliar a discussão, foram buscados outros textos4 que podem contribuir para a um

aprofundamento desta questão.

O dois trabalhos inciais trazem a visão de que o Design, como área de conheci-

mento, deve ser valorizada na IHC. Para Wolf et al. (2006), a atividade de design criativo5

possui um rigor próprio que merece “ser reconhecida como a prática profissional que é”

(WOLF et al., 2006, p.530). Já Zimmerman et al. (2007) oferece um modelo que tenta

formalizar as possibilidades de contribuição de designers de interação.

Uma outra caracteŕıstica em comum que os dois textos iniciais possuem, é usar

como base para a atividade de design, o conceito de wicked problem6 de Rittel e Webber

(1973). Estes autores explicam os wicked problems atráves de uma lista de dez itens:

1) Os wicked problems não possuem uma formulação definitiva.

2) Wicked problems não possuem uma regra de parada.

3) Soluções para os wicked problems não são falsas ou verdadeiras, mas boas ou

1Zimmerman et al. (2007)
2Wolf et al. (2006)
3Cross (1982),Cross (2001), Buchanan (1992), Simon (1996)
4Stolterman (2008) e Gaver (2012)
5baseada em Löwgren (1995), detalhada mais adiante
6problemas danados
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ruins.

4) Não existe um teste imediato ou final para uma solução de um wicked problem.

5) Toda solução de um wicked problems é uma operação de um único tiro: não

existe a oportunidade de aprender por tentativa e erro, cada tentativa conta significati-

vamente.

6) Wicked problems não tem uma quantidade contável de soluções potenciais

7) Todo wicked problems é essencialmente único

8) Todo wicked problems pode ser considerado sintoma de outro problema

9) A forma de explicação do problema determina a natureza de sua solução

10) O “projetista” não tem o direito de estar errado

A proposta de Rittel e Webber (1973, p.158) trás uma cŕıtica implicita à apro-

ximação entre ciência moderna e divisão de trabalho. Para os autores, o “com base na

ciência moderna, cada profissão foi concebida como um meio pelo qual conhecimento de

ciência é aplicado7.” (RITTEL; WEBBER, 1973, p.158). A cŕıtica toma forma quando

Rittel e Webber (1973, p.160) argumentam que “o paradigma clássico da ciência e da en-

genharia - o paradigma que está por baixo do profissionalismo moderno - não é aplicável

em problemas de sistemas sociais abertos8”. O que acaba levando os autores a afirmarem

que “problemas sociais - são fundamentalmente diferentes dos problemas que cientistas e,

talvez, algumas classes de engenheiros lidam9”.

A constação de Rittel e Webber (1973) de que o método cient́ıfico tradicional não

dá conta de certas problemáticas sociais é uma leitura parecida com a feita por iniciativas

que contestam a validade universal do positivismo como forma de conhecimento. Bazzo

(2003, p.18) coloca que figuras como Kuhn, Feyerabend, Hanson, Toulmin e Quine ajudam

a mostrar que os pressupostos racionalistas são marcados pela posição do obervador e por

uma infradeterminação dos fenômenos de pesquisa. Vale marcar que, para Harrison et al.

(2011) esta é uma das marcas do que ele e elas chamam de Terceiro Paradigma.

Uma das coisas que Rittel e Webber (1973) não chegam a problematizar, é o

quanto aquilo que eles chama de “paradigma clássico” pode se apresentar como uma

7based in modern science, each of the professions has been conceived as the medium through witch
the knowledge of science is applied

8...the classical paradigm of science and engineering - the paradigm that has underlain modern pro-
fessionalism - is not applicable to the problems of open societal systems

9The kinds of problems that planners deal with - societal problems - are inherently different from the
problems that scientists and perhaps some classes of engineers deal with.
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solução dos wicked problems ao mesmo tempo que fornece também sua validação. Em

outras palavras, podemos entender o “paradigma clássico” como parte do que Feenberg

(s.d.b) chama de horizonte cultural e as soluções propostas como parte do código técnico

deste horizonte. Ou seja, formular o problema de uma maneira que sirva a manutenção

das relações hegemônicas estabelecidas, não é somente um erro de leitura da situação.

Margolin (2014), ao contrastar a visão de design de Herbert Simon com a filo-

sofia de Hebert Marcuse consegue ilustrar bem esta problemática. O autor faz cŕıticas

ao enquadramento de design proposto por Simon (1996), principalmente devido a suas

propostas em limitar a ideia de projetar à um escopo do domı́nio da lógica formal e da

matemática. Para Simon: “A necessidade de fazer da teoria em design expĺıcita e precisa

para introduzir computadores no prcesso tem sido chave para estabelecer sua aceitação

acadêmica, sua relevância para a universidade10.”(SIMON, 1996, p.114) Esta passagem

deixa claro a visão de que Simon propõe “adequar” a prática de design como projeto aos

afazeres tradicionalmente entendidos como cient́ıficos.

Margolin (2014) chama atenção para como o referencial proposto por Simon “pri-

vilegia o pensamento sistêmico como de gerar projetos de design e a eficiência como uma

maneira de avaliar a efetividade do pensamento de design” (MARGOLIN, 2014). Para

Margolin (2014, p.295), a visão de Simon pode ser enquadrada dentro do que Marcuse

chamou de “racionalidade tecnológica”. Neste ponto, vale lembrar que este conceito de

Marcuse serve de base à ideia de horizonte cultural capitalista trabalhada por Feenberg

(s.d.b).

É importante lembrar que, por mais que esta discussão pareça pertencer ao

domı́nio do Design (área de conhecimento), ela tem uma ligação muito forte com a história

da IHC. O mesmo Alan Newell que propôs junto com Card e Moran o modelo GOMS e o

modelo do processador humano, também propôs junto com Herbert Simon o conceito de

Solucionador de problemas gerais (GPS, do inglês General Problem Solver). Ou seja, a

racionalidade articulada por Simon, serve de base para uma parte importante da história

da IHC, como foi mostrado no terceiro caṕıtulo.

Ou seja, se Rittel e Webber (1973) tiverem razão, a forma de planejamento e

projeto propostas por Simon (1996), por ser parte do “paradigma clássico”, não é o mais

adequado para lidar com a dimensão social do projetar. Entretanto, esta constatação não

é o suficiente para que a racionalidade seja superada como abordagem, já que estudos

10The need to make design theory explicit and precise in order to introduce computers into the process
has been the key to establishing its academic acceptability its appropriateness for a university
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direcionados à eficiência e eficácia ou que coloquem utentes como figuras passivas não

desapareceram na Terceira Onda.

Stolterman (2008, p.58-59) trabalha com a noção de complexidade em design11

em contrapartida com de complexidade na ciência12. Para ele o design lida com um tipo

de complexidade diferente daquela que é alvo de investigação da ciência. Enquanto o

design lida com o espećıfico, intencional e o inexistente, a ciência lida com o universal e o

existente. Esta dicotomia é a base para sua articulação do conceito de ultimate particular,

no qual cada sistema, cada design, mesmo sendo o mesmo que algum outro, compõe uma

particularidade suprema com relação à organização para qual foi planejado.

Uma outra diferença entre a forma de trabalho do design e da ciência, para

Stolterman (2008, p.58-59), encontra-se nas limitações impostas em seus trabalhos. Para

ele, ciência trabalha sem limitações de tempo ou custos além de ter o controle do escopo

de seus projetos13. Já o design, é obrigado a lidar com restrições de tempo e custos além

de não ter tanto controle sobre o escopo do seu trabalho.

Stolterman (2008) usa definições de ciência e de método cient́ıfico encontradas no

dicionário Webster e reconhece a limitação da sua visão do tema. Entretanto, como o con-

traponto entre metodologia em design e em ciência é fundamental para o seu argumento,

reconhecer tal limitação não se faz suficiente para que esta questão permaneça intocada.

É preciso colocar que a forma como Stolterman (2008) define ciência lembra uma retórica

que a aceita como uma esfera independente da sociedade, inclusive distinta da tecnologia.

Esta visão se mostra ingênua quanto colocada em contraposição ao trabalho de Grudin,

das articulações possibilitadas pelo uso do conceito de tecnociência ou pela contribuição

dos estudos que contestam o positivismo na ciência. Para Bazzo (2003, p.18):

“autores como B. Barnes, H. Collins ou Bruno Latour têm utilizado a sociologia
do conhecimento para apresentar uma visão geral da atividade cient́ıfica como
mais um processo social; um processo regulado basicamente por fatores de
natureza não epistêmica, os quais teriam relação com pressões econômicas,
expectativas profissionais ou interesses sociais espećıficos.”(BAZZO, 2003, p.18)

A passagem de Bazzo (2003) mostra que há bastante tempo a sociologia da ciência

não entende a ciência como uma esfera independente da sociedade, mesmo que existam

diferentes perspectivas de como se dá esta relação.

11Design Complexity
12Science Complexity
13Stolterman comenta que não esta levando em conta a contribuição da sociologia da ciência para

formular sua ideia de ciência
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Para Stolterman (2008), esta caracterização simplificada parece ser necessária

para diferenciar o processo cient́ıfico do processo de design. Esta questão fica um pouco

mais clara quando o autor coloca como problemática a transferência de métodos cient́ıficos

para a prática de design (STOLTERMAN, 2008, p.58).

Mesmo assim, partindo deste embasamento simplista, Stolterman (2008) propõe

buscar um rigor e disciplina que se articule com a complexidade do design, ao invés da

complexidade da ciência. Ele usa seis tópicos: 1) Partir da base de conhecimento já

articulada pelo design, 2) foco no “preparar-para-ação”, 3) racionalidade do design, 4)

julgamento de design, 5) argumentação do design e 6) design do processo de design.

É importante colocar que a visão de Stolterman (2008) esta alinhada com a forma

em que Cross (1982, 2001) e Buchanan (1992) defendem o design como uma forma de

investigação tão legitima quanto a ciência, porém não submissa a ela. Nestes trabalhos,

existe uma visão de que o Design é uma área de conhecimento com métodos e formas

próprias, possuindo uma forma de conhecer o mundo diferente da ciência.

Já Gaver (2012) trata a questão da pesquisa cient́ıfica e a pesquisa no design,

através de Popper e Kuhn. O autor usa a mesma noção de wicked problem como base

para argumentar que os problemas encarados pelo design não são falseáveis no sentido

popperiano. Para Gaver (2012), pesquisa em design é “gerativa14”, pois tem foco na

criação do que “pode ser” ao invés de perguntar “o que é” (ciências naturais).

De Kuhn, Gaver (2012) empresta a ideia de fase pré-paradigmática da pesquisa

cient́ıfica para caracterizar a pesquisa em design contemporânea. Desta perspectiva, a

pesquisa através do design não possui um paradigma único, mas várias correntes de pes-

quisa. Diferente das ciências naturais, a arte, o design e as ciências sociais tem o poder

de alterar o seu objeto de estudo, sendo dif́ıcil discutir se uma nova teoria ou outra escola

explica “melhor” o objeto de estudo (GAVER, 2012, p.7).

Gaver (2012), diferente de Stolterman (2008), reconhece que no cotidiano, “dis-

curso cient́ıfico pode também exibir incerteza, interpretação e debate assim como a pes-

quisa através do design15” (GAVER, 2012, p.6). Desta maneira, a visão de Gaver (2012)

não precisa recorrer a uma visão idealizada de pesquisa cient́ıfica para diferenciar a pes-

quisa através do design.

14generative
15day-to-day scientific discourse may well exhibit just as much uncertainty, interpretation and debate

as does research through design
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6.2 DESIGN COMO PRÁTICA

Como colocado anteriormente, o trabalho de Wolf et al. (2006) toma como base

uma diferenciação entre a forma de projetar de engenheiros e “criativos”, definida por

Löwgren (1995).

Em Löwgren (1995, p.87-88) existe uma distinção entre dois tipos de design:

engineering design e creative design. O primeiro termo define uma visão de projeto na

qual existe uma certa linearidade entre a definição do problema e sua solução. Além disso,

o problema pode ser identificado precisamente e o designer é objetivo e impessoal. Já para

o segundo termo, Löwgren (1995) coloca que a definição do problema e sua solução não

são lineares, o problema a ser resolvido não é tão bem definido e o designer tem uma

relação mais pessoal com as propostas de design.

Löwgren (1995, p.92-93) coloca que a metodologia em design pode ser dividida em

três passos: conceituação, constituição e consolidação. No primeiro, o designer explora

o seu repertório em busca de uma solução formalizada através de modelos simples e

rascunhos. O utente tem a função de ajudar o designer a imaginar os futuros usos do

artefato. No passo constitutivo o conceito de design é confrontado com requerimentos e

restrições. Algumas destas problemáticas podem ter sido tratadas na conceituação. O

utente pode ter um papel mais ativo nesta fase, comparada com a primeira, uma vez que

esta fase trabalha com discussões e análise. Por fim, a consolidação, envolve refinamento

e preparo para um uso de longo termo. Löwgren (1995) coloca que esta é uma etapa

genuinamente profissional na qual o utente pode se sentir exclúıdo do processo.

Wolf et al. (2006, p.521) coloca que a ideia de design criativo teve o mesmo

fim que a etnografia em sua articulação com a IHC. A ideia de iteração formal16 é “uma

acomodação de design criativo às culturas da engenharia e do design centrado no usuário”.

Para os autores, o design criativo tem sua própria forma de rigor, diferente do cient́ıfico,

mas tão valido quanto, articulado pela comunidade de prática profissional.

Wolf et al. (2006) define quatro caracteŕısticas fundamentais da cultura do design

criativo: 1) processo não linear, julgamento de design, produção do artefato e cŕıtica de

design. Cada uma destas etapas tem sua importância no processo criativo do design, e é

preciso também treinar os designers de interação da IHC nestas práticas.

A ideia do julgamento em design em Wolf et al. (2006) e a consolidação em

Löwgren (1995) se assemelham muito a forma como a instrumentalização funciona na

16formal iteration
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teoria cŕıtica da tecnologia. Feng e Feenberg (2008, p.113) colocam que a primeira ins-

trumentalização como “o processo de descontextualização de objetos e sua simplificação

para enfatizar as qualidades que possuem uma função atribúıda17.”. A primeira instru-

mentalização é um processo que ocorre em conjunto com a segunda instrumentalização,

definida como “o processo de reorientação e integração dos objetos simplificados em um

dado ambiente social e natural18.”

Para Feng e Feenberg (2008, p.114), a primeira instrumentalização corresponde a

etapa na qual são exploradas várias soluções técnicas para solução de um tipo de problema.

Ele trabalha com o exemplo da construção de um refrigerador. Entretanto, por mais que

os elementos técnicos resultantes desta primeira investigação sejam relativamente neutros,

eles por si só não dão conta da construção de um artefato. É nesta etapa que entra a

segunda instrumentalização. Existem uma série de caracteŕısticas que não são de domı́nio

estritamente técnico que são fundamentais para a construção do produto. Por exemplo,

no caso do refrigerador, é citado que o tamanho do objeto deve levar em conta a ideia de

famı́lia padrão e os comportamentos associados a este grupo.

Feng e Feenberg (2008, p.115) chamam as várias possibilidades de construção

de artefatos (segunda instrumentalização) a partir de combinações de elementos técnicos

(primeira instrumentalização) de espaço de design. É deste espaço que o “melhor” design

será escolhido e transformado em artefato. Algo importante é a constatação de Feng

e Feenberg (2008) de que esta escolha nunca é somente técnica e depende da história

passada.

Dada a descrição do processo de instrumentalização, as teorias e anseios que

fundamentam o processo de julgamento do design se tornam cruciais para a reprodução do

código técnico. Quando estes valores tendem para o lado da classe dominante, a autonomia

operacional descrita anteriormente é exercida. Neste ponto é importante lembrar que a

atividade de design é entrelaçada com uma diversidade de outros atores sociais, pois nem

sempre o/a designer tem a autonomia total no processo.

Desta forma, a discussão sobre design apresentada até aqui ganha uma nova di-

mensão. É posśıvel entender que a entrada do design criativo na IHC desloca o foco

novamente para o artefato, porém, diferente da visão dos fatores humanos, agora não

existe uma visão de mundo objetiva. Concomitante a isto, é preciso entender quais são

17...proceeds by decontextualizing objects and simplifying them to highlight those qualities by witch
they are assigned a function

18...proceeds by reorienting and integrating the simplified objects into a given natual and social envi-
roment
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os valores articulados pelo conceito de design, uma vez que os processos de instrumenta-

lização mostram o papel que o designer tem na concretização de valores no projeto de um

artefato.

Em Zimmerman et al. (2007) existe uma separação entre o designer como pesqui-

sador e o designer “comercial”. Para as autoras e o autor, “designers pesquisadores focam

em fazer o certo quanto designers praticantes focam em fazer coisas que sejam sucessos

comerciais19.” Entretanto, os três exemplos colocados por Zimmerman et al. (2007) fazem

questionar a simplicidade desta visão. O primeiro exemplo é um fotocopiadora da Xerox,

o segundo é um projeto da Philips e por fim um estudo de caso da Apple. Ao usar três

exemplos de pesquisa em design, todos tirados de empresas que visam o lucro, é posśıvel

questionar se esta separação é posśıvel e o quanto a ideia de design trabalhada até aqui

depende deste contexto maior.

A visão de Zimmerman et al. (2007) sobre a possibilidade de uma pesquisa em

design que não tenha a finalidade comercial permite desdobrar mais uma vez a discussão

sobre a relação do design e da IHC com o código técnico capitalista. A ideia de projeto

trabalhada ao longo da história do design não pode ser entendida como independente do

sistema capitalista no qual foi desenvolvida. Isto é importante para entender que a figura

de designer importada pela IHC faz parte de um tipo de tradição espećıfica de produção

e projetação de artefatos. Ou seja, por mais que as práticas e teorias sejam tratadas de

forma a-histórica, elas foram desenvolvidas sob o sistema de produção capitalista, sob a

influência deste horizonte cultural.

Desta maneira, a separação que Buchanan (1992, p.18) observa entre o pensa-

mento em design e a produção em design, pode ser visto como um desdobramento do

processo que começa na fábrica de Wedgwood, como uma forma de controlar e padronizar

a produção (FORTY, 2007). Porém, o caso de Buchanan (1992) é muito mais um ind́ıcio

do alcance do código técnico do que uma proposta de controle direto da produção. Como

coloca Decca (1993) e Feenberg (1995), a proposta de divisão do trabalho pode ser vista

como um dos valores históricos que fazem parte da estrutura que sustenta este conceito

de design.

Nas próximas seções são tratados duas formas de pesquisa associadas ao design

que tem como protagonistas o uso de artefatos: As sondas culturais e o design cŕıtico.

Ambas abordagens são ricas para discutir a mediação dos artefatos, sua importância

19design researchers focus on making the right things, while design practioneres focus on making com-
mercially successful things
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quanto ao código técnico capitalista e a divisão de trabalho subjacente.

6.3 AS SONDAS CULTURAIS

As Sondas Culturais20 são “objetos projetados, pacotes f́ısicos que contém tarefas

provocativas, obĺıquas e de entendimento aberto para dar suporte ao envolvimento inicial

dos/as participantes no processo de design”21 (BOEHNER et al., 2007). A ideia de sonda

cultural foi usada pela primeira vez em (GAVER et al., 1999) em um projeto de pesquisa

financiado pela União Europeia com o objetivo de aumentar a presença de idosos em

centros comunitários locais.

A sonda cultural usada por Gaver et al. (1999), era um pacote com cartões postais,

mapas, uma câmera descartável, um album de fotos e um diário de consumo de mı́dia. O

que torna-o interessante são as interferências feitas pelos pesquisadores/designers nestes

materiais. Por exemplo, nos cartões postais, focam colocadas em seu verso questões como:

“Conte-nos sobre o seu dispositivo favorito22”, “O que vc não gosta em Peccioli23 (uma

das cidades contempladas pelo projeto)”. Já a câmera descartável foi reempacotada para

remover suas origens comerciais e foi pedido para que os idosos tirassem fotos. Metade

delas deveria seguir uma lista (sua casa, a primeira pessoa que você ver hoje) e metade

com qualquer coisa que os idosos desejassem mostrar para os pesquisadores (GAVER et

al., 1999, p.22-24).

Levando em conta a discussão iniciada no caṕıtulo anterior, uma sonda cultural

possui uma condição de antagonista frente aos métodos de coleta de dados tradicional-

mente empregados na IHC. Gaver et al. (1999, p.25) deixam isto expĺıcito ao comentar

que o uso de métodos tradicionais (questionários ou reuniões formais) os colocariam no

papel de um médico cujo objetivo seria de fazer um “diagnóstico” do problema dos/as

idosos/as. Por mais que possa parecer uma simples comparação, pode-se lembrar que

Feenberg trabalha com a classe médica no caso da reestruturação do código técnico no

atendimento de pacientes portadores do v́ırus HIV e que Foucault trabalha a mudança

epistemológica do saber médico na modernidade. Em ambos, a questão de divisão de

trabalho e o conhecimento cient́ıfico como parte da construção de hierarquias é um com-

ponente central da problemática da constituição do saber médico. Ou seja, neste caso,

20Cultural probes
21textitdesigned objects, physical packets containing open-ended, provocative and oblique taks to sup-

port early participant engagement with the design process.
22Tell us about yur favorite device
23What you dislike about Peccioli?
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em especial, a comparação com a idea de diagnóstico médico mostra a percepção que os

autores tem do código técnico capitalista, mesmo que não verbalizem-o desta maneira.

Ao mesmo tempo que os pesquisadores/designers queriam evitar assumir o papel

de “médicos”, eles também não queriam assumir o papel de serviçais dos idosos. Desta

maneira, no projetar das sondas culturais, os pesquisadores/designers preferiram se definir

como provocadores buscando uma intervenção que estimulasse uma resposta dos idosos.

Este posicionamento dos/as pesquisadores/designers, o qual leva em conta sua própria

identidade no fazer da pesquisa é o tipo de valor que Harrison et al. (2011) colocam como

uma das caracteŕısticas principais do terceiro paradigma no design de interação.

Uma outra passagem que mostra o caráter divergente da abordagem das son-

das culturais em relação ao corpo hegemônico da IHC, pode ser identificado na seguinte

afirmação: “ao invés de projetar soluções para as necessidades dos usuários, nós trabalha-

mos para promover oportunidades para a descoberta de novos prazeres, novas formas de

socialização e novas formas culturais24.”(GAVER et al., 1999, p.25). Renegar a ideia da

busca da solução de necessidades, de uma certa maneira, é se desalinhar com a identidade

encabeçada pelo design centrado no usuário. Ou como colocam Boehner et al. (2007,

p.1080), as sondas culturais “originalmente tinham como objetivo subverter e minar os

métodos tradicionais da IHC e não dar suporte25.”

De um ponto de vista da teoria cŕıtica da tecnologia, duas outras questões sobre

as sondas também se mostram relevantes: Primeiro, a preocupação dos pesquisadores em

evitar estereótipos ao mesmo tempo que criam um diálogo com os participantes. Isto fica

evidente nas soluções propostas para cada local, sendo cada uma delas uma resposta ao

retorno de cada sonda. É importante colocar que cada solução levou em conta o contexto

local dos participantes e que as sondas não foram a única fonte de “inspiração” das

proposições (GAVER et al., 1999, p.29). Este tipo de consideração revela uma consciência

de que o entendimento do/a utente por parte dos pesquisadores tem um papel em sua

própria constituição. Lembrando sobre o papel que isto tem na construção de um/a utente

passivo, o reconhecimento do papel negativo que os estereótipos tem neste processo é

fundamental para que sua superação.

O segundo ponto está na ideia de que as sondas culturais são uma via de duas

mãos: a intervenção proposta interferiu na vida dos idosos, mas também interfere na

função dos pesquisadores. Da mesma maneira que os processos de pesquisa e produção

24Instead of designing solutions for user needs, then, we work to provide opportunities to discover new
pleasures, new forms of socialization and new cultural forms

25...originally aimed to subvert or undermine, rather than supplement, traditional HCI methods.
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escolhidos tem um papel na produção dos dois papéis.

A forma de sonda trabalhada por Gaver et al. (1999) pode ser vista como uma

abordagem que tenta conciliar a identidade do designer como um produtor de artefatos

e uma visão de utente como uma pessoa. Para Graham et al. (2007, p.31) toda sonda é

participativa e ajuda a redefinir o papel do investigador e do participante. Eles argumen-

tam que a responsabilidade de descrever situações do cotidiano deixa de ser trabalho do

investigador somente e passa a ser dividido entre eles e os participantes. Desta maneira,

mesmo que a produção das identidades seja atravessada por questões de poder, ao iniciar

um diálogo com os utentes, os pesquisadores deixam de lado a relação sujeitos e objetos e

passam a trabalhar com uma abordagem na qual a relação se dá entre sujeitos e sujeitos.

Em outras palavras, a sonda permite um processo mais humanizado.

Por mais que Gaver et al. (1999) falem sempre em diálogo, acredito que no pro-

cesso de reduzir a relação social mediada pela sonda cultural à um canal comunicativo,

perde-se a materialidade da sonda. A materialidade é o meio que os pesquisadores/de-

signers trabalham questões estéticas. No caso de Gaver et al. (1999), o uso de técnicas

emprestadas da arte (Dadáıstas, Situacionistas e Surrealistas) se faz importante como

parte do processo de design. A forma da sonda cultural não deve ser separada de seu

conteúdo e objetivo, sob o risco de perder sua intenção original. Este é um problema

trabalhado um pouco mais a frente.

Do lado dos pesquisadores, as sondas previnem eles mesmos de acreditar que

podem olhar na cabeça dos participantes (GAVER et al., 2004). Já do lado dos utentes,

uma sonda “apresenta o investigador como humano, alguém que é digno de confiança e

pode se confiado com os detalhes da vida dos participantes.” (GRAHAM et al., 2007,

p.31). Graham et al. (2007) também coloca que a sonda permite que os participantes

possam conhecer melhor a eles mesmos e o seu próprio cotidiano. Além disso, também

podem servir como meio de expressão pessoal (diários, tirar fotos, escrever cartões postais),

algo que dá uma agência maior ao utente que os métodos tradicionais.

Chama a atenção a forma como Gaver et al. (1999, p.25) descrevem a ideia de

sucesso de sua sonda cultural: “as sondas culturais obtiveram sucesso na tentativa de

familiarizá-los com os śıtios de uma maneira apropriada para uma abordagem de artistas-

designers26”. O uso do termo “familiarizar” deixa clara que a relação entre pesquisado-

res/designers não tem uma pretensão de conhecimento ou controle total sobre o outro.

26The cultural probes were successful for us in trying to familiarize ourselves with the sites in a way
tha would be appropriate for out approch as artist-designers.
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Novamente, é posśıvel perceber uma divergência com os métodos tradicionais.

Este processo, trabalhado da maneira apresentada, tem o potencial de evitar a

redução de utentes à categorias abstratas como necessidades ou casos de uso. A sonda

cultural pode ser vista como a materialização de um código técnico desviante daquele

normalmente proposto pela hegemonia capitalista. Assim, abordagens como a sonda

cultural pode ser uma forma de designers/projetistas contribúırem para a mudança do

código técnico capitalista. É importante notar que as identidades de utente e designer

são mantidas, apenas deslocadas pela relação estabelecida através da sonda. Mesmo que

a identidade do projetista/designer se de por contraposição à de utente, fica claro que é

posśıvel trabalhar com códigos técnicos alternativos sem que seja necessário a extinção do

papel de designers a fim de dar autonomia à utentes.

O trabalho de Gaver et al. (1999) teve uma grande repercussão ao longo dos

anos, existindo trabalhos similares e derivados27(GAVER et al., 2004). Assim, como

a expansão do método etnográfico, as sondas também sofreram processos similares de

seleção, da maneira descrita no caṕıtulo anterior. Para Gaver et al. (2004, p.1) existe

uma grande tendência em racionalizar as sondas, em uma tentativa de transformá-las em

um método “cient́ıfico”, desvirtuando exatamente aquilo que as tornaram atrativas em

um primeiro momento.

Boehner et al. (2007, p.1078-1079) fazem uma análise sobre o que as iniciativas

que giram em torno das sondas dentro da IHC têm em comum. Três entendimentos se

mostram bem difundidos quanto ao uso de sondas: Sondas como pacotes, sondas como

coletoras de dados e sondas como participação. Quanto ao primeiro, Boehner et al. (2007)

identificam uma forte relação com o trabalho pioneiro de Gaver et al. (1999) e também

conjecturam sobre a adoção por uma posśıvel eficiência no retorno dos dados. Isto leva

ao segundo entendimento no qual as sondas são usadas como coleta de dados. Dentro

destas inciativas, estão os usos das sondas como forma de coleta de requisitos e até como

substituição de métodos oriundos das ciências sociais para o entendimento da problemática

a ser abordada. É justamente este tipo de uso o alvo das cŕıticas de (GAVER et al., 2004).

Por fim, a participação será abordada em um tópico mais adiante.

Boehner et al. (2007, p.1080-1082) também descrevem aquilo que as variações do

uso das sondas culturais “esqueceram” ao londo de suas adaptações. São cinco tópicos

principais: A subversão dos métodos tradicionais, a forma como as sondas foram apre-

sentadas para os participantes, incerteza como recurso, a perda do posicionamento do

27ver Graham et al. (2007) para ter acesso a uma listagem dos trabalhos que envolvem sondas
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designer e as sondas como exploração e croquis. Com base nestas percepções, Boehner et

al. (2007, p.1083) identificam uma problemática mais profunda na forma como as sondas

se popularizaram dentro da IHC. Elas são modificadas, sem uma reflexão sobre o quanto

estas mudanças tem um impacto na abordagem como um todo. A cŕıtica não é feita com

um objetivo de sacralizar o uso original das sondas, mas mostrar que existe muita pouca

reflexão sobre estas mudanças.

Uma das abordagens que se diz inspiradas na sonda cultural e faz parte das

que Boehner et al. (2007) identificam como interessada no rápido retorno de dados, é a

apresentada em Kim et al. (2006). Como os autores fazem parte de uma grande indústria

de tecnologia sul-coreana, é posśıvel dizer que o conceito de tecnociência ainda se mostra

útil, mesmo um pouco distante da primeira e segunda ondas. A retórica do texto ajuda a

revalidar o conceito: “Researchers in academia and designers in the industry have studied

and invented optimized user research methodologies to address constraints in time and

resources for the user experience design”(KIM et al., 2006, p.190). No trecho acima, é

posśıvel ver que os pesquisadores tem a percepção de que a academia tem uma relação

forte com a indústria, inclusive valorando ambos sob um ponto de vista de mercado.

Colocar recursos e tempo como objetivos para o trabalho de designers e pesquisadores

não é muito diferente do paradigma representado pelos Fatores Humanos na IHC.

Novamente, é posśıvel recorrer ao conceito de seleção, trabalhado por Williams

(2011), para problematizar este processo de “assimilação”. Boehner et al. (2007) descre-

vem muito bem a dinâmica contraditória da incorporação de novas perspectivas na IHC,

ao comentar sobre o as tensões geradas pelo uso das sondas:

“...on the one hand, the appeal of the approach in finding a new way to engage
with users around topics that tradicional HCI methods frequently left unex-
plored, and, on the other hand, a set of epistemological constrains that are
implicit in the tradicional HCI toolkit”(BOEHNER et al., 2007, p.1085) .

O uso de sondas, suas variações em relação à proposta de Gaver et al. (1999)

dentro da IHC, pode ser visto como parte de uma visão instrumental da tecnologia.

Feenberg (2002, p.5) coloca que esta visão é uma da mais difundidas entre os definidores

de poĺıticas cient́ıficas, em que a tecnologia não é nada mais do que ferramentas prontas

para o uso. Entre as caracteŕısticas desta vertente expostas por Feenberg, a crença de que

ela é neutra, racional e independente de qualquer contexto oferece uma chave de leitura

proṕıcia para o fenômeno descrito. Acredito que a confusão entre método e metodologia

comentada por Boehner et al. (2007, p.1084) pode vir do entendimento da tecnologia pela
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IHC como instrumental. Ou seja, uma vez que a técnica é neutra, o seu intercâmbio por

outras não altera a constituição do objeto de pesquisa.

Desta perspectiva, o uso das sondas sem uma problematização adequada teria

como plano de fundo epistemológico uma ideia de objetividade. Boehner et al. (2007)

colocam que, na IHC, o processo resultante desta visão coloca utentes em uma posição

passiva, “nega a agencia tanto do engenheiro quanto do usuário; o que é produzido é uma

visão objetiva de um mundo estável no qual o engenheiro é um observador”.

É esta a problemática levantada pela fenomenologia, pelo design e pelo feminismo

na IHC. É em oposição a este tipo de enquadramento objetivista que a terceira onda surge

em primeiro lugar.

Neste ponto é posśıvel notar que o modelo tradicional de pesquisa em que se-

para o pesquisador de seu objeto, da maneira descrita, quando aplicado às sondas cul-

turais, também retira todo o poder comunicativo que existe em sua proposta original.

Da dinâmica das sondas dentro da IHC, é posśıvel tirar duas conclusões quanto ao tra-

balho proposto até aqui: Primeiro, as sondas não constituem uma forma de abordagem

uniforme. Por mais que a proposta de Gaver et al. (1999) se alinhe bem com a ideia

de terceiro paradigma proposto por Harrison et al. (2011), o mesmo não é posśıvel di-

zer quanto as trabalhos que transformas as sondas em coletores de dados. Em segundo

lugar, é posśıvel verificar mais uma vez a força do código técnico tecnocrático na IHC.

Mesmo uma abordagem que envolve um alto grau de subjetividade materializado pode

ser acomodado pelo modo hegemônico de pesquisa.

6.4 DESIGN & ARTE E IHC

A ideia de Design Cŕıtico como uma abordagem dentro da IHC tem fortes ligações

com o trabalho de Anthony Dunne and Fiona Raby. Tanto problemas quanto as qualidades

deste “olhar” já foram discutidos na IHC (BARDZELL; BARDZELL, 2013; PIERCE et

al., 2015). Inclusive, em Pierce et al. (2015) é citada a possibilidade de que Dunne e Raby

já tenham superada a abordagem inicial. Entretanto, dada a discussão sobre o design,

arte e IHC, é preciso pelo menos discutir a ideia de Design Cŕıtico, dada a sua relação

amb́ıgua com o fazer art́ıstico. A definição de Design Cŕıtico de Dunne e Raby (2015) é

bem ampla e não muito definida:

“Critical Design uses speculative design proposals to challenge narrow assump-
tions, preconceptions and givens about the role products play in everyday
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life. It is more of an attitude than anything else, a position rather than a
method.”(DUNNE; RABY, 2015)

Bardzell e Bardzell (2013) coloca que o Design Cŕıtico faz parte de um grupo de

pesquisa que tenta trabalhar com um constructo: pode ser um produto, um sistema, um

espaço ou uma mı́dia. Este constructo tem um papel central e é chave para a produção

de conhecimento.

O “Placebo Project” é um bom exemplo do tipo de trabalho que o Design Cŕıtico

faz. Este projeto consite em oito protótipos para investigar atitudes para com campos

magnéticos das pessoas em suas casas. Cada um dos protótipos foi feito para ser vaga-

mente familiar e ter uma interpretação aberta. Estes objetos deveriam funcionar como

uma espécie de placebo, para dar conforto psicológico para as pessoas perante o fato

de que estamos rodeados de campos magnéticos e não podemos desligá-los. (DUNNE;

RABY, 2002)

Um outro trabalho semelhante é a “Faraday Chair”. A descrição do uso e do

porquê de sua existência mostra bem a ideia da especulação e do dia-a-dia:

“As electronic products escape their cases and leak into the space surroun-
ding them, it might become necessary for people to seek shelter in specially
constructed non-radio spaces or negative radios. To shield our homes would
be a luxury only the rich could afford. The Faraday Chair provides shelter
from electromagnetic fields invading our homes. It is a utilitarian shelter of
minimum dimensions and comfort, it might even be a retreat, a new place to
dream, away from the constant bombardment of telecomunication and electro-
nic radiation.”(DUNNE; RABY, 2015)

A resposta para o “que é Design Cŕıtico” encontrada no FAQ de Design Cŕıtico,

trás uma definição de Design Afirmativo como um “design that reinforces the status quo.”.

É preciso reconhecer que a leitura do design tradicional (Design Afirmativo) de Dunne e

Raby é uma visão simplista. Entretanto, estes questionamentos tocam em uma questão

importante sobre como o design está articulado com o sistema de produção capitalista.

Para a Teoria Cŕıtica da Tecnologia, o trabalho do Design Cŕıtico pode ser visto como

uma forma de articular uma reflexão sobre a segunda instrumentalização. É posśıvel

dizer que o Design Cŕıtico opera de forma parecida com o Design Afirmativo quanto à

primeira instrumentalização, entretanto, na segunda, ela substitui o contexto hegemônico

por um especulativo. Pode-se dizer que este desvio pode ser uma forma de questionar a

naturalidade que apresenta o pensamento hegemônico.
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Como já foi trabalhado em Bardzell e Bardzell (2013, p.2), o Design Cŕıtico tem

algumas semelhanças com a Teoria Cŕıtica da Escola de Frankfurt, mesmo que os autores

tentem se distanciar dela. Para Bardzell e Bardzell (2013), os apontamentos de Dunne e

Raby sobre a problemática daquilo que é chamado de Design Afirmativo28 se assemelha

muito com o conceito de ideologia usada pelos frankfurtianos, consequentemente possui

semelhanças com a Teoria Cŕıtica da Tecnologia de Feemberg.

Pode-se dizer que o Design Cŕıtico tenta articular uma visão que renega as práticas

projetuais fortemente ligadas ao sistema de produção capitalista, mas é preciso questionar

o quanto o trabalho de Dunne e Raby está alheio ao mesmo processo que criticam. Por

exemplo, a circulação de suas obras em espaços como MoMA pode ser vista como uma

outra parte do mesmo processo sob o qual o design afirmativo se insere. Além de museus

e entidades ligadas a educação, na lista de clientes estão a Phillips, Sony, Panasonic e a

France Telecom. Torna-se dif́ıcil colocar o design cŕıtico como um antagonista do design

afirmativo quando os stakeholders são os mesmos.

Além desta questão material, em Dunne e Raby (2015) existe uma resposta

enfática que leva a discussão para um plano conceitual:

“It is definitely not art. It might borrow heavily from art in terms of methods
and approaches but that’s it. We expect art to be shocking and extreme.
Critical Design needs to be closer to the everyday, that’s where its power to
disturb comes from.” (DUNNE; RABY, 2015)

Bardzell e Bardzell (2013) colocam o quanto esta passagem trás uma visão restrita

de Arte, lembrando que existe uma grande categoria de artefatos entendidos como arte

que fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Mesmo assim, é posśıvel ampliar esta discussão

ao lembrar do trabalho de Marcel Duchamp e seus read-mades. Estes objetos industri-

alizados, retirados do cotidiano e expostos como obras de arte, estão mais próximos do

cotidiano do que as ficções propostas pelo Design Cŕıtico. Este deslocamento de contexto

tem um potencial provocativo, talvez só não tenha o mesmo alvo que o Design Cŕıtico.

Banksy é um outro artista que também serve de exemplo de como as práticas

do Design Cŕıtico fazem parte da prática art́ıstica. “Dismaland” é uma versão sombria

de um parque de Diversões da Disney feita pelo artista em 2015, na cidade de Somerset

(Inglaterra). Dentro do parque/obra, exitem várias instalações que satirizam atrações

presentes em parques temáticos tais como os da Disney. Por exemlo, nele existe uma

28Affirmative Design
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“instalação” que oferece empréstimos à crianças a uma taxa de 5000%. Também um

detector de metais feito de papel com seguranças que pedem para que os visitantes deixem

“todas as lulas” para trás. (BROWN, 2015). Ao levar em conta a importância do cotidiano

na definição do que é Design Cŕıtico para Dunne e Raby em relação a Arte, “Dismaland”

mostra o quão frágil é esta definição dada.

Além disso, conforme já foi dito, os trabalhos de Dunne e Raby foram expostos em

museus como MoMA e o Victoria & Albert Museum (DUNNE; RABY, 2015). Levando

em consideração esta conjuntura, é posśıvel dizer que a distância sugerida entre design

cŕıtico e arte é muito menor do que querem Raby e Dunne. Para o viés trabalhado até

agora, o tamanho desta distância não importa muito, desde que o Design Cŕıtico seja

entendido como uma forma alternativa ao fazer do design profissional.

Uma das áreas da IHC que tem tentado discutir o papel da teoria e prática

art́ıstica sem renegá-la é a sustentabilidade. DiSalvo et al. (2009, p.385) coloca que existe

um certo olhar para as artes em uma tentativa de transformar as práticas cientificadas

da IHC. A forma como DiSalvo et al. (2009, p.392) caracteriza a prática art́ıstica e hu-

mańıstica é muito similar a defesa do rigor próprio das práticas do design: “Artistas e

humanistas tem uma forma de conhecer e cientistas tem outra29”.

Tanto as sondas culturais quanto as intalações, trabalham com uma visão de

design ou arte um pouco diferentes da visão mais alinhada com a ideia de design como

projeto (WOLF et al., 2006; LöWGREN, 1995). Mesmo assim, todas advogam pela

legitimização de práticas criativas dentro da IHC. É posśıvel dizer que não existe uma

concordância na exatidão de que tipo de práticas e valores devem ser legitimados. O que

chama a atenção é a proximidade que estes trabalhos parecem ter. Boa parte dos exemplos

usados até aqui mostram o valor dado ao Research through design e algumas formas

diferentes de usar artefatos como parte deste tipo de prática. Na próxima seção, será

explorado o mesmo tema, porém, de uma perspectiva que coloque a ideia de participação

como foco.

6.5 REVISITANDO A PARTICIPAÇÃO

Um dos conceitos valorizados tanto pelas iniciativas ligadas ao design quanto as

ligadas à arte, dentro da IHC, é a ideia de participação. Para tratar desta questão é

preciso entender como ambas se relacionam com a tradição dentro da IHC.

29artists and humanists have one way of knowing and scientists have another.
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A ideia de participação na IHC pode ser traçada até às inciativas escandinavas

da década de 70-80. A prática do design participativo tem como um marco importante

o projeto UTOPIA (SPINUZZI, 2002; BINDER et al., 2008) desenvolvido na Suécia em

1981. Porém, a ideia de democratizar a tomada de decisão no processo de implantação

de tecnologias no chão de fábrica pode ser traçado a um peŕıodo um pouco anterior. O

trabalho de Kristen Nygaard com o Sindicato Noruegues dos Metalúrgicos, em 1972, é

considerado um dos precursores no processo de pesquisa em sistemas computacionais,

principalmente no envolvimento de pessoas no processo (BINDER et al., 2008).

O papel dos sindicatos é fundamental para entender a prática do design par-

ticipativo escandinavo. Primeiro, é preciso colocar que a região era um ambiente cuja

participação sindical chegava a 90% dos trabalhadores (SPINUZZI, 2002; BINDER et al.,

2008). Segundo, esta articulação poĺıtica tinha suas ráızes no movimento de renovação

democrática que ocorreu com o fim da ocupação nazista na Noruega (GREGORY, 2003).

No caso do trabalho de Nygaard, foi o próprio sindicato que contratou o instituto do

qual ele fazia parte, com o objetivo de começar um projeto de pesquisa em “planeja-

mento, controle e processamento de dados na indústria, avaliado pelo ponto de vista dos

trabalhadores” (NYGAARD; BERGO, 1975).

Inspirados por Nygaard, dois outros projetos também tiveram como meta “dar

voz” aos usuários finais do sistema computacional: DUE (Demokratisk Udvkling og EDB)

e o DEMOS (Demokratisk planering och styning i arbestivet). Neste último, existiam o

envolvimento de vários atores como sindicatos locais, trabalhadores, um jornal impresso

e uma loja de departamento, além de Pelle Ehn, um dos principais nomes do projeto

UTOPIA (BINDER et al., 2008).

O projeto UTOPIA é um dos śımbolos do que ficou conhecido como a tradição

escandinava de desenvolvimento de sistemas computacionais. Mesmo que o projeto não

tenha gerado um sistema funcional, sua cŕıtica ao modelo imposto de adoção de tecnologia

pela força de trabalho é um marco importante no entendimento do desenvolvimento de

sistemas. Uma das caracteŕısticas mais importantes deste projeto foi a ideia de incluir

o trabalhador diretamente em todas as etapas do processo de desenvolvimento. Assim,

como resultado deste tipo de filosofia de trabalho, surgiram técnicas de desenvolvimento de

sistemas que, hoje, são consideradas como parte do conjunto de ferramentas de engenharia

de software (SPINUZZI, 2002). Sem dúvida, o mock-up participativo é um dos mais

importantes resultados deste processo.

Uma vez vistas as ráızes social-democratas do movimento participativo escan-
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dinavo, parece claro que o modelo escandinavo se mostra diferente dos propostos pela

gerência cient́ıfica. Nygaard e Bergo (1975), ao comentar sobre suas atitudes no projeto

para o Sindicato Norueguês dos Metalúrgicos, são enfáticos ao colocar que a problemática

central é o balanço de poder entre a gerência e os trabalhadores. O modelo oferecido

pelo design participativo pode ser visto como uma parte de um código técnico diferente

daquele que promove a especialização e retira o poder de decisão do trabalhador. Um

ponto crucial para este entendimento está na caracteŕıstica básica do design participa-

tivo escandinavo em reconciliar a concepção e execução. A separação destas duas partes

do trabalho é traço marcante no sistema colocado em prática por Taylor e a gerência

cient́ıfica.

O Design partipativo escandinavo e suas versões e adaptações posteriores, sempre

tiveram como preocupação o ambiente de trabalho. A primeira grande diferença da parti-

cipação da terceira onda quanto ao da segunda é sua tentativa de trabalhar com usos que

vão além do ambiente de trabalho (BØDKER, 2015; VINES et al., 2013). Esta mudança,

junto com a passagem do tempo, tem um impacto profundo na maneira como a ideia de

participação é trabalhada.

Vines et al. (2013) trabalha a questão da participação na IHC sob três perspecti-

vas: Quem começa, direciona e se beneficia da participação? Em que formas a participação

ocorre? Como o controle é dividido com os usuários no processo de design? Estas três

perguntas levam a uma investigação um pouco mais aprofundada de como o conceito de

participação pode, na verdade, ser qualificado como participações.

Tanto as sondas culturais quanto as instalações e exemplos de design cŕıticos

apresentados, de alguma maneira trabalham com a ideia de participação. Entretanto, ao

comparar com a tradição escandinava de design participativo, notam-se algumas diferenças

claras. Primeiro, como já comentado antes, a participação dos métodos da Terceira Onda

não trabalham necessariamente no “chão de fábrica”.

Segundo, o engajamento poĺıtico com um viés marxista também se altera. No caso

das instalações e das sondas, a participação só mantém suas ligações com os movimentos

escandinavos caso os convites à interatividade de ambas as abordagem sejam vistas como

formas de democratizar o acesso da tecnologia à população. Entretanto, como comentado

anteriormente, a problemática da participação nos dois casos não pode ser vista como

dada somente pelo seu uso.

Por exemplo, DiSalvo et al. (2010, p.1978) cita o uso do termo citizen science

para dar ênfase de um potencial democrático da inclusão de utentes na coleta de dados.



114

Como colocado anteriormente, a ênfase na coleta de dados é um dos instrumentos que

validam a divisão de trabalho designer/usuário. Mesmo que nestes trabalho utentes sejam

reconhecidos/as como parte do processo de pesquisa, suas participações exigem a chancela

dos lado do designers/pesquisadores/engenheiros(as). Os utentes são especialistas na

coleta de dados, mas não tem voz no resto do processo. Pode-se dizer que esta situação

não é muito diferente do processo do design centrado no usuário criticado por Spinuzzi

(2002), em que o designer serve de instância de legitimação de práticas de utentes.

DiSalvo et al. (2010, p.1978) identificam estes estudos de participação que incluem

utentes como parte da coleta de dados, como parte de uma literatura voltada a sensores.

Este grupo não está limitado a IHC, tendo abrangência também na área de engenharia.

Neste tipo de estudo, os participantes são considerados amadores quanto à coleta de dados

e uso de sensores, mas especialistas nos contextos a serem estudados. Esta dinâmica separa

os utentes do contexto, isolando o aqueles como objeto de estudo, transformando estes

em uma espécie de ferramenta de coleta de dados. Esta é a mesma problemática do uso

das sondas culturais como coleta de dados, comentado anteriormente.

Bødker (2015, p.29) traz um exemplo de iniciativa que tem mais semelhanças com

a idea de participação vinda da arte do que da participação vinda do design participativo

escandinavo. “Ink” é uma instalação projetada para que o público possa digitalmente

produzir poemas de forma individual ou colaborativa. Três livros equipados com senso-

res ficam à disposição de utentes para que possam compor um poema através de frases

“flutuantes” presentes na interface de cada livro. Uma vez completados 350 caracteres, a

instalação completa a última frase e imprime o poema em um papel para que possa ser

levado. Além disso, os poemas aparecem em um blog em tempo real, ficando dispońıveis

para leitura e comentários.

Vines et al. (2013, p.435) apresenta uma instalação chamada “Humanaquarium”

para discutir como o controle sobre a forma de participação trafega entre os envolvidos

no processo de interação. Esta obra consiste em uma espécie de tela de vidro no qual dois

músicos ficam atrás e que disponibiliza controles para que utentes possam controlar as

sáıdas de som da instalação. Vines et al. (2013, p.435) levanta uma questão interessante

sobre o quanto este tipo de instalação, mesmo existindo a ideia de co-participação, o

pesquisador/designer é um agente crucial no processo, uma vez que o objeto é planejado

com uma série de restrições que obedecem à suas vontades (uso ocorre em workshops, que

controles serão dados aos participantes, etc).

Em um primeiro momento, a participação nestas obras parece limitada ao que é
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chamado de autonomia funcional pelos estudos ligados ao design escandinavo. Entretanto,

este é um conceito que faz sentido dentro do ambiente de trabalho. Quanto usado fora

deste contexto, a contraposição à autonomia democrática perde um pouco de sentido.

Acredito que olhar esta questão do ponto de vista da ideia de participação usada na arte,

principalmente usando conceitos caracteŕısticos dos anos 60 do século XX, seja um olhar

mais proveitoso.

Em 1959, Ferreira Gullar publica um texto chamado de “Teoria do Não-Objeto”.

Nele, o autor defende o esgotamento da pintura e escultura figurativas e abstratas em

prol do que ele chama de não-objeto. Para Gullar, o não-objeto “não se esgota nas

referências de uso e sentido porque não se insere na condição do útil e da designação

verbal”(GULLAR, 1977c). Para ele um objeto é “a coisa material tal como se dá para

nós, naturalmente, ligada às designações e usos cotidianos” (GULLAR, 1977c). No diálogo

publicado junto com o texto, Gullar (1977c) dá ênfase no caráter participativo destes não-

objetos:

“O espectador é solicitado a usar o não-objeto. A mera contemplação não
basta para revelar o sentido da obra - e o espectador passa da contemplação à
ação. (...) Diante do espectador, o não-objeto apresenta-se como inconcluso e
lhe oferece os meios de ser conclúıdo. (...) O não-objeto reclama o espectador
(trata-se ainda de espectador?), não como testemunha passiva de sua existência,
mas como a condição mesma de seu fazer-se. Sem ele, a obra existe apenas em
potência, à espera do gesto humano que a atualize.”(GULLAR, 1977c)

As passagens acima mostram duas caracteŕısticas das obras participativas as quais

Gullar chama de não-objetos: A quebra da passividade do espectador e a completude da

obra em conjunto com um participante. A visão de Ferreira Gullar é uma das bases para

a reflexão feita por Hélio Oiticica, no texto “O Objeto na Arte Brasileira nos anos 60”.

A seguinte passagem mostra que Oiticica via a questão sob um ângulo parecido:

“o problema do OBJETO só é importante sob um ponto de vista que não
faça da OBRA-OBJETO (da obra sob forma de objeto) uma solução para a
substituição do QUADRO ou da ESCULTURA como suportes-OBRA.”

Toda esta discussão acontecia no Brasil, e tinha como principais articuladores os grupos

Concreto e Neoconcreto. O primeiro grupo tinha uma forte influência das tendências cons-

trutivistas abstracionistas européias, enquanto o segundo surge da cŕıtica do primeiro. O

Neoconcretismo entende o alinhamento do grupo Concreto com a arte não-figurativa e suas
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ligações com a escola de Ulm, como uma “perigosa exacerbação racionalista” (GULLAR,

1977b).

Helio Oiticica cria os parangolés pelo fim dos anos 60. Os parangolés são ban-

deiras, capas, vestes, estandartes feitas de panos coloridos que podem ser vestidos para

uma espécie de happening. Para o artista, os parangolés são uma experimentação das

cores, do espaço e dos participantes, permitindo os participantes vestir a cor. O ato é

tomado como obra art́ıstica, se distanciando de uma vez por todas do espaço confinado

da tela. É importante colocar que esta obra ocorre somente quando o participante veste e

interage com um parangolé. O parangolé não existe fora do espaço do happening, sendo

um convite à participação criativa do espectador.

Tanto Ferreira Gullar quanto Oiticica fizeram parte do grupo neoconcreto. Além

deles, uma outra figura importante para o grupo é Lygia Clark. Sua obra “bichos”, é um

marco importante para a ideia do espectador-participante. “Bichos” é formado por placas

de metais ligados por dobradiças para unir os planos. A própria organização das placas

de metal determinam as possibilidades de configuração de um “bicho”. Perguntada sobre

as possibilidades, Lygia responde que ninguém sabe, só o “bicho” (CLARK, 1977).

Clark (1977) coloca que o “bicho” tem dois movimentos básicos. O primeiro, “é

você quem faz”. O segundo é dado pela própria dinâmica do “bicho” levando em conta sua

própria expressividade. Para Gullar (1977a), os “Bichos” de Lygia não são esculturas, mas

antifiguras, uma vez que a trajetória da artista que desemboca nos “Bichos” é marcada

pela superação da figuração e transgressão do espaço na arte.

O não-objeto e as obras participativas de Lygia e Oiticica oferecem valores inte-

ressantes para entender melhor as iniciativas ligadas à artefatos e participação na IHC.

Primeiro, a ideia de que a obra só existe na iteratividade e só é realizada com o par-

ticipante, mostra uma grande diferença conceitual com relação aos trabalhos de IHC

mostrados. Por exemplo, os parangolés existem junto com quem os veste, não sendo este

um suporte, mas parte da própria arte. Já no caso do “Humanaquarium”, os utentes

somente trabalham com variáveis pré-definidas, não tendo a mesma liberdade que o pa-

rangolé permite. O “Humanaquarium” existe sem utentes (mesmo que existam artistas

fazendo uma performance), já o parangolé, não.

Os parangolés de Oiticica mostram também uma outra dimensão importante

da participação. Na exposição Opinião 65, no MAM do Rio de Janeiro, integrantes da

mangueira foram proib́ıdos de desfilar nas dependências do museu e Oiticica realiza sua

obra no jardim, em forma de protesto. O trabalho de Oiticica não queria mudar somente
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o estatuto do espectador e a relação do espaço na arte, mas mudar inclusive o público que

tem acesso e faz parte deste mundo. Seus parangolés tornam viśıveis aqueles que vivem

à margem da sociedade, mostrando que este tipo de arte tem uma relação diferente com

a sociedade daquela arte tradicional de galeria.

Com isso, quero expor que a busca pela participação articulada pelas instalações

pode cair no mesmo problema que os outros instrumentos importados pela IHC. Importar

o modelo de participação da arte, sem entender os contextos sociais e históricos sob os

quais estes esquemas foram formados, pode ser prejudicial à própria ideia de participação.

Acreditar que somente o objeto tem o poder de articular a participação é assumir uma

visão determinista, linear da tecnologia e acreditar que o poder transformador está em-

butido no artefato, somente.

Uma outra leitura possśıvel, é a de que este tipo de participação é o novo “molde”

do código técnico trabalhado por esta vertente da IHC. Feenberg (s.d.b) usa o exemplo das

caldeiras de navio para trabalhar como o código técnico pode passar por uma fase no qual

o próprio significado da tecnologia é disputado por diversos grupos sociais. Pode-se dizer

que a participação, um conceito importante dentro da IHC, ao sair do chão de fábrica,

retorna ao estado da não-definição.

Ao colocar algumas obras relacionadas ao grupo neoconcreto brasileiro, é posśıvel

entender que existe uma relação entre a forma de participação com o contexto social

brasileiro, com a história da arte e com a teoria da arte. Ao chamar a atenção para isso,

é posśıvel entender que tipo de considerações a IHC deve encarar para que seus artefatos

participativos possam ir além do objeto e possibilitem algum potencial transformador.

Fica evidente que a figura do/a artista/designer tem um papel fundamental na

articulação da participação. O depósito das esperanças da IHC na figura do/a artista/-

designer não se restringe ao problema da participação. Ele também é uma entidade que

representa recuperar tudo aquilo que a ciência e a engenharia deixou de lado na IHC.

Em primeiro lugar, acredito que o design seja tão multifacetado quanto a IHC de terceira

onda. Ou seja, mesmo ao usar o design ou a arte, ainda é posśıvel manter as divisões de

trabalho e a hierarquia de poder. Isto fica claro ao entender o design como uma outra

faceta da produção com a qual a IHC tenta se aproximar.

Desta forma, entender como estes trabalhos vêem a figura do designer é impor-

tante para tentar qualificar se a forma como o design é proposto tem um potencial parti-

cipativo que leva a uma formato de produção mais democrático e participativo ou apenas

uma nova configuração do sistema hegemônico negociando com práticas divergentes, mas
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que não alterem a suas estruturas e relações de poder normatizadas.

6.6 O RENASCIMENTO DO DESIGNER HERÓI

No caṕıtulo anterior, o tropo do designer como herói era uma cŕıtica irônica ao

tipo de design/pesquisa feito pelo design centrado no usuário. Neste caṕıtulo, foram

apresentadas as sondas, as instalações como formas de investigação da terceira onda e

foi discutida como ambas lidam com o conceito de participação. Todo este contexto

está muito bem articulado com a ideia de um/a designer/artista/produtor(a) que não

é indiferente ao processo de pesquisa/produção. Entretanto, a ideia de designer herói,

aparentemente, não está presa ao design centrado no usuário. A “virada para o design”

também toma para si a tarefa de criar um herói, apenas mudando seus superpoderes.

Primeiro, é preciso colocar que o reconhecimento da figura do designer como parte

do processo de pesquisa e como um agente de transformação, não necessariamente é algo

ruim.

O que será colocado aqui é o peso que algumas inciativas depositam na figura do

designer.

Zimmerman et al. (2010, p.316) são um dos poucos a chamarem a atenção para

uma visão romantizada do design por parte da IHC. Também é colocado o posśıvel efeito

nocivo da imagem do designer como um gênio pode ter, quando é tiva por pesquisadores.

Para os autores, esta visão pode levar a uma caracterização de design como uma área que

não pode contribuir com uma forma de pesquisa sistemática, rigorosa e relevante.

Acredito que Stolterman (2008) trabalha com uma visão espećıfica de design,

constrúıda sob medida para lidar com a problemática da IHC. Além disso, sua visão de

um designer é extremamente idealizada. Por exemplo, ele deposita no designer (pelo

menos em um bom) uma capacidade quase que nata de lidar com a complexidade dos

wicked problems. Para ele, “é obvio que bons designers conseguem lidar com a comple-

xidade em design, e eles fazem isso de maneira a levar a resultados inovadores e surpre-

endentes”(STOLTERMAN, 2008, p.60). Ou, “mesmo em situações em que a maioria

das pessoas concordaria como esmagadoras, alguns designers ainda conseguem entre-

gar um design que consegue conquistar a complexidade e ainda ser funcional e sedu-

tor.”(STOLTERMAN, 2008, p.60).

Ao comentar sobre a distância entre pesquisa acadêmica e uso prático dos métodos

e teorias da IHC, Stolterman (2008) argumenta que os que tem mais aderência na comu-
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nidade com ênfase prática são aqueles que não tentam prescrever a forma de trabalhar do

designer. Sua visão de que a IHC deve dar suporte as práticas do design e sua confiança

na figura do designer, mostram o quanto ele coloca ambos em um pedestal ao mesmo

tempo que propõe uma investigação mais aprofundada de ambos para que a IHC consiga

dar suporte ao design de interação.

Não afirmo que Stolterman (2008) naturaliza as qualidades do designer, pois o

seu direcionamento para a formalização de métodos que lidam com o design é central e

mostra uma disposição a aceitar que as qualidades do designer podem ser aprendidas.

Entretanto, isto pode ser lido como um caminho para que se possa chegar mais perto da

figura de designer que ele modela. Por exemplo, a ideia de que o julgamento de design

é um processo chave para a formação de repertório é uma proposta que visa a formação

deste bom designer que consegue domar a complexidade e ser inovador ao mesmo tempo.

Pierce et al. (2015) entende que as práticas associadas ao design cŕıtico são muito

mais heterogêneas que as terminologias usadas dão conta. Para eles/as, os trabalhos sob

este termo tem como unidade a divergência quanto a forma imposta pelo design centrado

no usuário. Pode-se dizer que Pierce et al. (2015, p.2088) advogam pelo incentivo e

reconhecimento do trabalho autoral de design na IHC, inclusive colocam que “o produto

ou serviço é uma expressão clara da ’́voź’ do designer e sua interpretação de temas sociais

e culturais ou suas preocupações” e também “abre a possibilidade de novas relações com

o usuário”.

A sonda cultural de Gaver et al. (1999) é um exemplo de que uma perspectiva fe-

nomenológica pode redefinir a forma em que se dão a relação entre designers/pesquisadores

e participantes. Como argumentado anteriormente, a sonda cultural abre a possibilidade

de trabalhar com um código técnico alternativo ao hegemônico. Entretanto, retomando

as consideração de Feng e Feenberg (2008) sobre a real autonomia de designers neste

processo, depositar somente na autoria a redefinição da relação entre utentes e pesquisa-

dores, não garante que a mudança seria benéfica, de um ponto de vista que leve em conta

a participação efetiva dos utentes.

Sobre a questão da autoria, vale lembrar que dentro do design esta discussão tem

um grande corpo histórico. Chega a ser um tanto incômodo que o tema seja discutido

como se o design não tivesse uma tradição própria e nunca tivesse tratado do tema. Por

exemplo, a disputa entre Van de Velde e Muthesius dentro da Deutscher Werkbund30,

30ver (PEVSNER, 2002)
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o desprezo de Massimo Vignelli pelo “pós moderno”31 ou a relação entre “Less is Bore”

com o “Less is More” trazida pelo Memphis ou pelo Alchimia32. A falta de ligação da

história da IHC com a história do design industrial (que por sua vez se confunde muito

com parte da história da arquitetura) e do design gráfico, faz com que a IHC, muitas vezes

tenha uma discussão amadora sobre certos aspectos do design, principalmente quanto a

considerações que fogem do escopo da ideia de projeto.

Ainda sobre autoria, existe uma visão do designer e do artista como uma entidade

quase que indissolúvel. O exemplo dado em Pierce et al. (2015) sobre como o sentido nem

sempre está no objeto, também pode ser caracterizado como uma intervenção art́ıstica

ou cultural jamming. Mesmo que existam fortes ligações entre design e as duas outras

categorias, existe um lado do design que se distância deste tipo de produção. Esta dife-

rença se torma muito mais percept́ıvel com um contato mais aprofundado com a história

do design ou com a história da arte.

A forma como Stolterman (2008) vê o repertório se mostra um pouco contraditória

quanto vista sobre a lente de de um designer/artista. Primeiro, ele coloca que o repertório

como chave para a existência de um designer que saiba lidar com a complexidade não

cient́ıfica. Entretanto, ele qualifica o design como uma área que não desenvolveu reflexões

teóricas assim como a ciência, a religião e a arte (STOLTERMAN, 2008, p.60). Ao notar

que sua reflexão sobre o que é design é pautada por uma linha que investiga a área sob

a perspectiva de projeto, é compreenśıvel que as interfaces de design e arte não sejam

tão evidentes. Porém, a noção de repertório é fundamental para as disciplinas de cunho

criativo e art́ıstico.

Zimmerman et al. (2007), também traz uma visão romantizada de designers.

Primeiro, a referência ao Design Cŕıtico como modelo de design como forma de pesquisa.

Segundo, eles partem a construção de seu modelo de pesquisa em design na IHC na visão

proposta por Nelson e Stolterman: “Design is viewed as a unique way to look at the

human condition, and is undestood through reflective pratice, intellectual apperception,

and intentional choice. The pratice of design is framed as emcompassing the real, the

true, and the ideal;”(ZIMMERMAN et al., 2007, p.496). Dada a discussão sobre ciência

e design colocada anteriormente, é interessante a escolha por uma passagem que enfatiza

uma ideia de acesso ao real e verdadeiro.

Dentro da CTS, as chamadas abordagens sociotécnicas tem um papel importante

31ver o documentário Helvética(2007) de Gary Hustwit
32Apesar da frase “Less is More” ter sido criada por Venturi (1977), Alchimia e Memphis são dois

estúdios que renegam a corrente funcionalista (SCHNEIDER, 2010, p.154)
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em problematizar resta relação entre ciência/tecnologia e o “real”. Uma cŕıtica posśıvel

é feita através do conceito de flexibilidade interpretativa, conceito que:

“tem por objetivo mostrar que há mais de uma forma posśıvel de interpretar
os dados obtidos em qualquer pesquisa e que, portanto, a interpretação final
que um grupo de pesquisadores tem a respeito dos dados depende tanto das
negociações entre eles como de uma realidade objetiva externa ao contexto
epistemológico”(DAGNINO, 2008, p.96).

O modelo proposto por Zimmerman et al. (2007, p.497) coloca o designer de

interação como um integrador entre cientistas e engenheiros que, através de um processo

iterativo de resolução de problemas, deve buscar fazer o que “é certo”. A sáıda deste

processo são vários artefatos que, na visão dos autores e autora, podem resultar em

padrões de projeto e pré patentes.

Zimmerman et al. (2007, p.499) afirmam que seu “modelo de pesquisa em design

possibilita que pesquisadores em design de interação façam aquilo que designers fazem

de melhor: estudar o mundo e assim fazer coisas com a intensão de provocar mudança”.

Zimmerman et al. (2007, p.499) tentam diferenciar o pesquisador em design de interação

do designer de interação, colocando que o primeiro não teria o interesse comercial e suas

contribuições devem ser invenções significantes. “As contribuições devem ser integrações

de teorias, tecnologia, necessidades do usuário e contexto”.

Levando em conta este contexto, para que o designer herói da terceira onda não

seja o mesmo do design centrado no usuário apenas com uma roupa nova, é preciso

qualificar que tipo de designer é esse. A tradição do design é tão complexa quanto a da

IHC e lida a mais tempo com os tencionamentos entre arte, industria, ciência, tecnologia

e sociedade.

Este caṕıtulo apresentou o contexto da discussão sobre design na IHC. O design

apresentado neste caṕıtulo é trazido para a IHC com o objetivo de trabalhar um viés

diferente daquilo que Löwgren (1995) caracteriza como a forma de projetar dos enge-

nheiros. Em um primeiro momento, dada a discussão sobre horizonte cultural e código

técnico apresentadas no caṕıtulo anterior, é de se esperar que, ao contrariar uma das

caracteŕısticas hegemônicas da IHC, surja um tipo de design que trabalhe com um código

técnico alternativo. Entretanto, a discussão apresentada aqui mostra um contexto mais

complexo.

Primeiro, é preciso qualificar qual “design” é este que chega à IHC e como ele é

articulado. Nos artigos mostrados, é posśıvel identificar que o design é visto como uma
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área de conhecimento prático e que pode diminuir a distância entre a comunidade teórica

e a comunidade prática. Este enquadramento, fornece, pelo menos, duas respostas: Um

clamor pela aceitação das práticas profissionais do design pela IHC e o uso de artefatos

como parte da pesquisa em IHC.

A tradição de design que se articula com a ideia de projeto é a base da primeira

resposta. A ideia de wicked problem é a chave para negar um caráter cient́ıfico tanto

do design quanto da IHC. É através do reconhecimento de que este tipo de problema

é de domı́nio do design que se tenta legitimar as práticas profissionais de design, sob

o nome de design thinking. Dada a enfase deste trabalho, cabe perguntar: Uma vez

entendido que este tipo de design é um design que se forma sob o ambiente capitalista,

qual o seu verdadeiro potencial democratizante? Em outras palavras, se uma problemática

fundamental da IHC, do ponto de vista da Teoria Cŕıtica da Tecnologia, é sua formação

tecnocrática, será posśıvel que outra tradição que se forma no mesmo ambiente sirva de

solução?

A segunda resposta é articulada levando em conta um tipo de design que se mostra

mais próximo do campo das artes. Nesta vertente, a discussão sobre a participação do

usuário no processo de design é um articulador central desta discussão. Nas artes plásticas,

essa discussão vem de longa data. Desde os anos 60, quando o caráter contemplativo

da arte foi questionado, artistas têm trabalhado com questões ligadas à interatividade.

É importante lembrar que a IHC tem uma discussão sobre participação que remete ao

design participativo escandinavo, porém ela é complexa de ser articulada fora de um

espaço de trabalho. É justamente como uma tentativa de abordar uma participação no

cotidiano que as teorias sobre arte ganham força na IHC. Quanto a este tema, é preciso

se perguntar o quanto este tipo de participação, com foco no artefato, ainda possui um

caracter democratizante?

As sondas culturais são um exemplo de usos de artefatos que trabalham dentro do

escopo das duas discussões. Na forma proposta por Gaver et al. (1999), a sonda cultural

trabalha com o uso de artefato como uma forma de comunicação entre designers e utentes.

Além disso, abre espaço para a discussão de métodos alternativos aos comuns usados pela

IHC tradicional, incluindo questões sobre subjetividade e indefinição.

As iniciativas do Design Cŕıtico e as instalações apresentadas mostram como a

pesquisa através do design pode ser interessante como método de pesquisa. Todas as

iniciativas trabalhadas neste contexto tem o valor de não tratar o design e o designer com

a objetividade cientificista caracteŕıstica da IHC tradicional.
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A discussão sobre arte e design coloca no holofote mais uma vez a figura do/a

designer. Nos trabalhos sobre design levantados, o/a designer possui um papel central

nas articulações sobre a pesquisa em IHC. Chama a atenção a vasta quantidade de ha-

bilidades atribúıdas ao (ou à) designer, principalmente como um/a antagonista a um/a

pesquisador(a) cient́ıfico/a genérico/a. Para que se possa articular melhor o papel do

designer na terceira onda da IHC, acredito que é preciso olhar com um pouco mais de

cuidado para este profissional. O design, como campo de conhecimento, é tão diversifi-

cado quanto a IHC, existindo uma grande gama de profissionais muito diferentes uns dos

outros. Inclusive, existem ramos muito bem alinhados com o núcleo da IHC tradicional.

Ao não enxergar isto, corre-se o risco de criar uma imagem ilusória e idealizada de um

designer criativo, assim como a do designer do design centrado no usuário.

Mesmo que caracterizar o tipo de designer que a terceira onda da IHC seja com-

plicado, é posśıvel tentar um esboço inicial. Não acredito que exista um tipo de designer

que possa dar conta de todos os problemas da IHC, porém é posśıvel buscar na história

do design e da arte alguns exemplos de profissionais que trabalharam de forma similar às

formas que a IHC de Terceira Onda busca. Ligia Clark e Hélio Oiticica são dois exemplos

de artistas que tem trabalhos interessantes para o estado atual da IHC.

A discussão sobre a importância da IHC em aceitar os métodos do design profissi-

onal, de uma maneira indireta, mostra que o papel de utentes no processo de design ainda

é secundário. Este processo mostra o quanto o circuito de pesquisa, produção e consumo

na IHC é complicado e atravessado por diversas disputas. As reivindicações em aceitar o

design profissional como forma leǵıtima de pesquisa, mostra que mesmo do lado que não

é o de utentes existe uma problemática que passa longe da questão da participação dos

utentes, não saindo da divisão de trabalho vigente.

De um ponto de vista da cŕıtica ao modelo ocidental de conhecimento, pode-se

ver esta questão como uma manifestação da hierarquização entre conhecimento abstrato e

conhecimento concreto. Independente desta disputa, o utente continua preso ao seu lugar

definido anteriormente.

Entretanto, isto não significa que não é posśıvel mudar esta condição. As sondas

culturais conseguem mostrar que é posśıvel trabalhar com formas de conhecimento alter-

nativas e que não posicionem utentes como figuras sem voz. A forma como elas foram

usadas originalmente tem o cuidado com este tipo de consideração. Acredito que esta

é uma abordagem com um potencial de retirar o enquadramento de utentes como seres

“naturalmente” passivos.
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7 OITICICA E A IHC

Hélio Oiticica (1937-1980) nasceu no dia 26 de julho de 1937, um dos filhos de

José Oiticica, um importante fotógrafo de sua época. Nos anos 50, junto com seu irmão,

estuda pintura com Ivan Serpa, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Nesta

mesma década, Oiticica entra em contato com o grupo Frente e participa da segunda

exposição do grupo. É provável que foi nesta época que tem ińıcio seu contato com Lygia

Clark, Ferreira Gullar e Mário Pedrosa. No final desta década, junto com Clark e Gullar,

participa do grupo Neoconcreto do Rio de Janeiro.

Passa boa parte dos anos 70 nos Estados Unidos e alguns anos depois de voltar

para o Rio de Janeiro, sofre um acidente vascular cerebral vindo a falecer no dia 29 de

Março de 1980 (OITICICA, 2016).

O recorte do trabalho art́ıstico de Helio Oiticica que será apresentado neste

caṕıtulo enfatiza sua produção feita durante a década de 60. Esta é uma década com

vários acontecimentos indispensáveis para entender a produção art́ıstica brasileira da

época. Para Favaretto (1992, p.19), o trabalho de Oiticica se beneficia tanto da situação

nacional, quanto internacional, da arte de vanguarda, principalmente na passagem dos

anos 50-60. É na década de 60 que, por exemplo, Andy Warhol apresenta sua obras “Ma-

rilyn Diptych” e “Brillo Box”; Roy Lichtenstein pinta obras baseadas em quadrinhos tais

como “Takka Takka” e “The Kiss”. Já no Brasil, em 1964 ocorre o golpe civil militar no

Brasil e em 1968 entra em vigor o Ato Institucional número 5. Também é nesta década

que o grupo Neoconcreto torma forma após uma ruptura conceitual com o Concretismo.

Para Reis (2006), a vanguarda experimental das artes plásticas e a vanguarda de

transformação poĺıtica estiveram muito próximas durante os anos 60, no Brasil. Neste

peŕıodo foi pensada uma vanguarda que justapunha artes visuais experimentais e com-

prometimento poĺıtico, articulando por questões conceituais e ideológicas, tais como na-

cionalismo, subdesenvolvimento, dependência cultural e o imperialismo econômico norte-

americano.
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Favaretto (1992, p.17-28) coloca que Hélio Oiticica trabalha com duas frentes

complementares em seus projetos: a da produção art́ıstica e a do discurso. Seus tex-

tos são extensões de suas proposições e tem um caráter variado, podendo se apresentar

como textos teóricos, programáticos, de análise de produção art́ıstica, notas de trabalho,

comentários de leitura ou até mesmo cartas.

Como Oiticica pode contribuir com os estudos da Interação Humano Computa-

dor? Primeiro, é preciso adotar a perspectiva de pesquisa da Terceira Onda da IHC. Desta

maneira, o trabalho de Oiticica se encaixa na visão de Harrison et al. (2011) em que a IHC

deve dar suporte para ações situadas e a produção de sentido em situações espećıficas.

Assim, a levar em conta o interesse da IHC pelas práticas artist́ıcas (COCKTON et al.,

2010; FRITSCH et al., 2014; DISALVO et al., 2009; FERRI et al., 2014) e seu constante

interesse em discutir a participação, a obra de Oiticica se mostra como uma potenciali-

dade de produção de sentido e perpectiva quanto a arte, ambas pouco exploradas pela

IHC, pelo menos dentro da linha de Oiticica.

É preciso deixar claro que este caṕıtulo não tenta dar conta de complexidade da

obra de Hélio Oiticica e, possivelmente, isto não é posśıvel em apenas um caṕıtulo. Por

isso, escolhi trabalhar apenas com um ponto de contato entre Oiticica e a IHC, a fim de

mostrar algumas das possibilidades que esta relação pode propiciar.

O ponto escolhido faz parte da discussão sobre participação, arte e IHC iniciada

no caṕıtulo anterior. A questão da participação do espectador na obra de arte faz parte

do distanciamento de Oiticica com relação ao movimento concreto. As proposições que

dialogam com o campo artistico apresentadas no caṕıtulo anterior trabalham com uma

perspectiva de participação e até mesmo de arte muito diferentes da proposta de Helio.

A integração entre espectador e obra que, por exemplo, o parangolé proporciona, é muito

diferente das propostas de Dunne e Raby. Enquanto Oiticica delega para o espectador,

agora participante parte da construção da obra, Dunne e Raby propões construir para

o espectador a obra como um todo. Por mais que a participação efetiva não seja ob-

jetivo de Raby e Dunne, ambas possuem uma proximidade com a Arte que podem ser

problematizada um pouco mais a fundo.

Com este ponto, espero mostrar que o trabalho de Oiticica pode proporcionar

uma reflexão relevante para a IHC, principalmente dentro daquilo caracterizado até então

como Terceira Onda.
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7.1 O PARANGOLÉ E A FARADAY CHAIR

Nesta seção, gostaria de mostrar que o trabalho de Oiticica representa uma per-

pectiva sobre o que é arte diferente daquela trabalhada por Fiona Raby e Anthony Dunne.

Para isto, irei recorrer a comparação entre um trabalho de Oiticica e um de Dunne &

Raby1. É importante destacar que existe uma dimensão conceitual que deve ser levada

em conta nas obras de ambos.

No caso de Oiticica, isto se materializa nos seus escritos2, inclusive é um ato

consciente do artista. Helio acreditava que era importante que o artista desse o próprio

testemunho sobre sua experiência (OITICICA et al., 2010). Já para Dunne & Raby, esta

dimensão também é evidente, entretanto, ela se dá através de suas publicações (DUNNE,

2006; DUNNE; RABY, 2013) e projetos3. Assim, além de analisar os próprios objetos

propostos é preciso também recorrer aos textos adjacentes para que o entendimento das

proposições não seja superficial.

Faraday Chair faz parte de uma série de projetos conceituais propostos por Dunne

(2006). Cada uma destas propostas “tentam manter um grau de realismo tecnológico

enquanto exploram valores diferentes dos atuais4” (DUNNE, 2006, p.123) e “não têm

como objetivo produção em massa ou até mesmo prototipação, mas consumo em massa

através de publicação e exibição5” (DUNNE, 2006, p.123).

O projeto da Faraday Chair parte da suposição de que ondas magnéticas são oni-

presentes. Dada esta constatação, para Dunne (2006) um desafio para os designers seria

planejar um espaço livre da radiação magnética. Com um objeto como este, seria posśıvel

questionar “se o interior deste objeto está vazio, o que tem no exterior?6” (DUNNE, 2006,

p.142-143)

O nome deste objeto conceitual provém de uma experiência de Michal Faraday,

chamada de Gaiola de Faraday. Este é um experimento usado para mostrar que cargas

elétricas se acumulam no exterior de um objeto, fazendo com que o seu interior tenha

1O trabalho escolhido é de autoria de Dunne somente, mas acredito que seja um exemplo representativo
do tipo de produção da dupla. Por isso, a referência a ambos neste momento

2Uma grande quantidade de manuscritos e datilografados foram digitalizados pelo Projeto Helio Oiti-
cica

3para uma visão mais aprofundada do trabalho de Dunne & Raby, acessar:
http://www.dunneandraby.co.uk/content/projects

4try to maintain a degree of technological realism while exmploring values different from those current
5not intended for mass production or even prototyping, but for mass consumption through publication

and exhibition.
6if the inside is empty, what is outside?
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carga neutra. Além disso, este fenômeno é usado para isolar elementos de interfêrencia

elétrica. A Faraday Chair de Dunne se aproveita do nome da experiência a fim de reforçar

a ideia de isolamento de cargas elétricas, mesmo que não use o processo de verdade.

Inicialmente, Dunne (2006, p.143-144) queria usar uma gaiola com algum tipo de

objeto natural dentro, implicando que este deveria ser “protegido”. Este tipo de solução

foi abandonado, pois tinha um ar de objeto cient́ıfico da era vitoriana7.

Inspirado por uma obra de Jannis Kounellis8, Dunne decide que o que deve ser

“protegido” é o corpo humano. Esta constatação é o que o leva a definir o projeto como

uma cadeira. Ao colocar o corpo humano como parte da obra, Dunne quer trabalhar

uma imagem nova imagem de pessoa e tecnologia: “não é um cyborg fusionado com a

tecnologia, nem o mestre dela, mas algo vulnerável e incerto quanto aos efeitos de longo

prazo das tecnologias que agora são aceitas com entusiasmo9.”

Figura 39: Proposta de uso da Faraday Chair

Fonte: Dunne (2006)

Entretanto, a última vesão da Faraday Chair na verdade é uma espreguiçadeira

7A era vitoriana, um dos nomes dados ao reinado da rainha Vitória do Reino Unido, é conhecido por
ser a base do Steampunk, gênero de ficção tecnológica que renega o eletrônico e o digital, dando ênfase
nos processos e elementos do peŕıodo vitoriano.

8Dunne não especifica exatamente qual obra de Kounellis seja, apenas coloca que Jannis usa uma
armação de cama para representar a ausência do humano.

9not of a cyborg fusing with technology, or of a master of technology, but of vulnerability and uncer-
tainty about the long-term effects of the technologies now so enthusiastically embraced
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(figura 39). Dunne acredita que a espreguiçadeira remete à um espaço que o ocupante

não foge para uma realidade virtual, mas para um espaço em que pode aproveitar a

falta de radiação eletro-magnética. Para manter um ar de que existe algo fora do lugar

com este objeto, várias considerações foram feitas. A espreguiçadeira é um pouco menor

que uma normal, forçando o ocupante a adotar a posição fetal quando dentro dela. A

escolha por acŕılico ou vidro para o envoltório foi feita levando em consideração de que o

ocupante deveria ser visto. Também foi adicionado um respirador acoplado à um tubo de

silicone(figura 40) que, segundo Dunne (2006, p.144), “foi colocado para sugerir um lado

obscuro da proposta e contrapor a elegância formal do objeto10”

Figura 40: Detalhe do tubo de respiração da Faraday Chair.

Fonte: Dunne (2006)

O Parangolé, diferente da Faraday Chair, não é um objeto único. De um ponto de

vista f́ısico, ele é composto de capas, estandartes e tendas (LIMA, 1966, p.1). Entrantanto,

somente descrever os objetos que fazem parte da obra, não reflete as articulações propostas

pelo artista. Para Oiticica, o Parangolé:

“representa tôda a proposição ambiental a que cheguei - inicialmente usava o
têrmo para designar uma série de obras: capas, estandartes e tenda, nas quais
formulei pela primeira vez a teoria que viria desembocar no que considero anti-
arte. Parangolé é a volta a um estado não intelectual da criação e tende a um
sentido de participação coletiva e especificamente brasileiro: só aqui poderia
ser inventado.” (LIMA, 1966, p.1)

Esta passagem tem, pelo menos, dois itens que representam bem a diferença entre

10was added to hint at the darker psycological side of the proposal and counter the object‘s formal
elegance
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as propostas de Hélio e Dunne: 1) a questão da participação na obra de arte; 2) a cŕıtica

à intelectualização exagerada da arte.

A questão da participação dentro do trabalho de Oiticica não começa nos Paran-

golés, mas é parte de uma trajetória que se ińıcia na sáıda para o espaço, passa pelos

núcleos, passa pelos penetráveis, pelos bólides até se apresentar nos parangolés. Fava-

retto (1992, p.49) chama esta fase de sensorial, em contraposição a fase visual, na qual

a ênfase de Oiticica é pictórica. “Em Bólides e Parangolés evidencia-se um aumento de

conceitualismo e de ênfase no processual”(FAVARETTO, 1992, p.90) Ambos:

“propõe um novo pensamento para o objeto de arte. Abre assim, um campo
de atividades, que desloca o que se designa como “arte”, em que vigem a
disponibilidade criadora (pela participação, pelo improviso), o processo, o ina-
cabamento e a indeterminação. Bólides e Parangolés propõem-se, neste campo,
como “receptáculos abertos às significações” ” (FAVARETTO, 1992, p.91)

Aquilo que marca a diferença entre os Bólides e os Parangolés, é a presença do

corpo e da dança como parte da obra. Para Favaretto (1992, p.105), desta maneira, o Pa-

rangolé desloca o pólo da experiência do objeto para o espectador/participante. Antes de

continuar, gostaria de chamar a atenção para uma primeira diferença entre a proposta dos

Parangolés e da Faraday Chair : A obra de Oiticica abre espaço para a participação pelo

inacabamento e indeterminação, enquanto Dunne parece fazer uma obra mais fechada,

com menos espaço para o espectador.

Ao entender que a obra vai além da composição f́ısica de seus materiais, pode-se

dizer que os “Parangolés não são objetos: a estrutura se produz à medida que os materiais

são usados. Produzem-se, pois são eventos, instáveis e indefinidos” (FAVARETTO, 1992,

p.105). Na visão do próprio Oititica, “A obra requer áı a participação corporal direta;

além de revestir o corpo, pede que este se movimente, que dance em última análise”

(OITICICA et al., 2010, p.75). Ainda, Favaretto (1992) complementa, colocando que a:

“estrutura impĺıcita do objeto dirige-se sempre para a participação, para o
desvendamento da estrutura pela ação corporal direta. Assim, a “totalidade
ambiental” opera como um “sistema ambiental” cujo pólo é o participante ”
(FAVARETTO, 1992, p.106).

Ou seja, a participação, que no caso do Parangolé se dá através da dança, é

fundamental para a realização da obra. Para Oiticica:
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Figura 41: Mosquito veste Parangolé P10 capa 06 (“Sou o mascote do Parangolé,
Mosquito do Samba”) e B17 Bólide Vidro 5 (Homenagem a Mondrian) 1965.

Fonte: Souza (2006)

“O Parangolé não era, assim, uma coisa para ser posta no corpo, para ser
exibida. A experiência da pessoa que veste, para a pessoa que está fora, vendo
a outra se vestir, ou das que vestem simultaneamente as coisas, são experiências
simultâneas, são multiexperiências. Não se trata, assim, do corpo como parte
da obra; pelo contrário, é a total in(corpo)ração. É a incorporação do corpo na
obra e da obra no corpo. Eu chamo de in-corporação” (FAVARETTO, 1992,
p.107).

Braga (2013, p.114), ao analisar a imagem de Nildo da Mangueira com o Paran-

golé P15 Capa 2, chama a atenção para o papel exercido tanto pela capa quanto pelo

participante 42:

“As imagens de Nildo da Mangueira com P15 Capa 2, Incorporo a Revolta, de
1967, sugerem o movimento do sambista com a pesada capa. Com travesseiros
pendurados em seu corpo, Nildo é movido pela capa. Quando usada por uma
pessoa parada, este parangolé restringe os movimentos do participante, mas
assim que ele começa a dançar, o peso da capa adiciona impulso a seus movi-
mentos e o arremessa para mais longe, ao mesmo tempo que tais movimentos
revelam o verso “incorporo a revolta”, escrito em uma das almofadas ” Braga
(2013, p.114)

Neste ponto, ao lembrar de outras propostas da IHC para uma interatividade

relacionadas à arte já citadas, como por exemplo “Humanaquarium” ou “Ink”, fica clara

a diferença da abordagem de Oiticica. É posśıvel dizer que um paragolé delega o pro-

tagonismo para o participante, não oferece uma interatividade mecânica. Ele abre para

o participante a possibilidade de criação de sentido e participação ativa no processo.
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Figura 42: Nildo da Mangueira com P15 Capa 2, Incorporo a Revolta.

Fonte:
http://contemporaryobsessions.tumblr.com/post/17615180043/h%C3%A9lio-

oiticica-nildo-with-incorporo-a-revolta

“Humanaquarium” e “Ink”, diferente de Faraday Chair, são artefatos projetados para

que exista uma interação direta com pessoas, e, mesmo assim, são propostas com bases

diferentes das de Oiticica.

Pelo que foi apresentado até então,de forma comparativa, é posśıvel colocar que a

Faraday Chair apresenta uma narrativa proposta pelo seu criador. A atenção aos detalhes,

o cuidado com as posśıveis significações dos materiais usados, materializam exatamente

aquilo que Dunne anuncia: uma ficção, com o objetivo de causar estranhamento através

de elementos do cotidiano. Assim, é posśıvel ver que a proposta de Dunne tem uma

inclinação ao comtemplativo, assim como tinham os quadros figurativos tão criticados

por Oiticica. Já os parangolés, são objetos planejados para que aquele que o veste tenha

um papel ativo na construção de seu significado, divide o ato criativo com o artista.

Dada a importância do plano conceitual para as duas propostas, é posśıvel dis-

cutir o papel destas no processo de produção de artefatos. Ao lembrar como Feemberg



132

trabalha com o conceito de código técnico, pode-se dizer que Dunne respeita a divisão

de trabalho que o design ou a arte trabalham ao posicionar o designer/artista de um

lado e o usuário/espectador do outro e, como colocado anteriormente, este último com

um papel restrito e passivo. Oiticica, desde o começo trabalha com um referencial que

reconhece o usuário como um participante ativo. Em outras palavras, é posśıvel colocar

que o horizonte cultural que Oiticica trabalha está muito mais distante do identificado

como capitalista do que aquele que informa o trabalho de Dunne.

Dunne (2006, p.145) coloca que suas propostas são “contos materiais que permi-

tem interações complexas entre realidade e imaginação. Dirigidos por poesia, imaginação

e intuição ao invés de razão e lógica, eles tem seu próprio senso, uma alternativa para o

dia a dia cient́ıfico-industrial”. Esta é uma passagem que mostra bem o porque Bardzell

e Bardzell (2013) ligam as propostas de Dunne & Raby à Teoria Cŕıtica da Escola de

Frankfurt. Dada esta relação, é preciso colocar que esta é uma visão muito similar à de

Marcuse quanto a sociedade unidimensional, que serve de base para a Teoria Cŕıtica da

Tecnologia articulada por Feemberg.

A questão do cotidiano é um outro ponto trabalhado de forma diferente por

Oiticica e Dunne. Para Dunne e Raby (2015) o Design Cŕıtico deve estar próximo do

cotidiano categoria que é vista como um contraponto daquilo que é considerado “arte”

pela dupla. Para Dunne (2006, p.147), “arquitetura e belas artes geralmente referem-se

à cultura popular, enquanto o design industrial é a cultura popular. Sua linguagem é

acesśıvel e apela para os sentidos e imaginação ao invés do intelecto11”. Ou seja, o design

industrial é aquilo que liga suas peças ao cotidiano e Dunne propõe se apropriar disto

para articular sua cŕıtica.

Já o posicionamento de Oiticica quanto ao dia a dia, não vem de uma articulação

formal, mas de uma interação direta com o cotidiano. Por exemplo, os paragolés tem

uma forte relação com o peŕıodo em que Hélio tem um contato próximo e ativo com a

comunidade da Mangueira. Em uma depoimento para Jacques (2001), a artista Ligia

Pape comenta que Oiticica descobre a favela após a morte do pai em 1964, levado por

Jackson, amigo de ambos, para trabalhar na pintura de carros alegóricos (JACQUES,

2001, p.27). A descoberta do samba e do carnaval pelo artista marcam uma mudança

radical na trajetória de sua produção criativa (ASBURY, 2008).

Jacques (2001, p.29) afirma que os Parangolés incorporam três influências da

11architecture and fine art often refer to popular culture, industrial design is popular culture. Its
language is acessible and appeals to the senses and imagination rather than the intellect.
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favela: o samba, na visão dos parangolés como vestimentas para a dança; a coletividade

anônima da Mangueira e a ideia de abrigo, inspirada pela arquitetura da comunidade.

Seu interesse pelo cotidiano, principalmente pela favela, também é uma resposta

ao posicionamento de Ferreira Gullar quanto ao papel das vanguardas art́ıtiscas no Brasil.

Dado o contexto da época, o deslocamento dos questionamentos formalistas dos anos 50

para os politicamente engajados dos anos 60, levam Gullar a se afastar das vanguardas

para se envolver com os Centros Populares de Cultura (CPC), tornando-se seu o presidente

em 1962 (ASBURY, 2008, p.36-p.37).

Para Asbury (2008, p.37), a busca ideológica dos Centros Populares de Cultura

por uma cultura popular nacional “autêntica”, com o objetivo de proporcionar um enga-

jamento ideológico com o povo através da cultura é problemática, sob a ótica de estudos

mais atuais sobre cultura popular. A visão “educadora” de Gullar lembra o discurso de

Dunne, principalmente na visão de que o popular precisar de apoio para entender a arte.

A passagem pela favela de Oiticica mostra uma visão diferente da de Gullar,

principalmente na recusa em abandonar o projeto estético da vanguarda ao mesmo tempo

que trabalha com o popular. Asbury (2008, p.40) acredita que que Hélio não vai até a

Mangueira buscando uma ponte entre arte erudita e cultura popular; foi porque tinha

interesse pessoal nela. Entretanto é justamente este posicionamento que coloca Oiticica

na contramão da arte intelectualizada, usada aqui de forma pejorativa.

A forma como Dunne e Oiticica recusam suas filiações à arte erudita também é

diferente. Como colocado acima, Dunne articula sua distância discursiva filiando o Design

Cŕıtico ao design industrial, como uma oposição à arte erudita. Bardzell e Bardzell (2013)

mostram a fragilidade conceitual deste discurso, mas não custa lembrar que dentro do

próprio design industrial existe uma gama de artefatos que borram esta linha divisória

(o trabalho dos Irmãos Campana são bons exemplos para tal12). No caso de Dunne, não

existe a problematização de alta ou baixa cultura, apenas uma cŕıtica àquilo que a dupla

julga “estranho” na sociedade ocidental.

Do lado de Oiticica, existe a problematização da arte como um espaço elitista e

esta visão permeia todo o seu programa. Em uma entrevista, ao ser questionado o que

é arte, responde “algo em transformação que vai dar no que chamo de anti-arte”(LIMA,

1966). Na sequência, perguntado sobre o que seria, em poucas palavras, a anti-arte, Hélio

define o termo como “a proposição de fusão criador-espectador, pela participação dêste

na obra daquêle, no sentido de criar as significações correspondentes à mesma” (LIMA,

12Para um detalhamento maior sobre esta questão, ver Cresto e Queluz (2009)
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1966). Resposta esta que leva a entrevistadora a questionar: “Estará você querendo

destruir todo um conceito de arte-artista?” Oiticica responde:

“É exatamente isso - chega de posições privilegiadas para“arte” e “artista”: não
podem mais pertencer a uma ‘elite’: ou participam da coletividade ou morrem
com sua posição “beux-arts” antiga e improdutiva” (LIMA, 1966).

Esta passagem mostra que a leitura que Oiticica faz do estado da arte de sua época

é muito parecido com a articulação proposta nos capitulos anteriores entre a teoria cŕıtica

da tecnologia de Feemberg e a IHC. Com isto é posśıvel mostrar que Oiticica também

tem uma ligação com a Teoria Cŕıtica, mas por uma frente diferente da colocada por

Bardzell e Bardzell (2013) quanto ao Design Cŕıtico. O episódio que deixa evidente como

Oiticica trabalha esta teorização sobre categorias dentro de um espaço, politizando-o, é a

sua participação na exposição “Opinião 65”.

A exposição “Opinião 65” ocorreu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro,

durante os meses de agosto e setembro, no ano de 1965. Composta por dezessete artistas

brasileiros e treze estrangeiros, organizada por Ceres Franco e Jean Boghici, teve seu

nome inspirado no show “Opinião”. Esta exposição foi a primeira manifestação efetiva

das artes plasticas com relação ao golpe de 1964 (REIS, 2006, p.30-31).

Oiticica era um dos dezessete artistas brasileiros, entretanto sua “apresentação”

não segue aquilo que foi programado. Hélio entra no MAM acompanhado por passistas de

samba da Mangueira (Mosquito, Miro, Tineca, Rose e outros mais) munidos com capas,

tendas e estandartes. Impedidos de entrar, Oiticica e os componentes da Mangueira são

expulsos e vão ao jardim e apresentam lá o Parangolé (SALOMÃO, 2015, p.48-49).

Esta “fuga” do museu, mais tarde, toma um corpo em suas “Manifestações Ambi-

entais”. Nelas, o cotidiano ganha mais força, “extendendo para o a experiência cotidiana

os ensaios de Bólides e Parangolés, seu prinćıpio é a apropriação”. As manifestações

Ambientais exploram o insólito; experiências que não podem ser “expostas”, consumidas

(FAVARETTO, 1992, p.128).

Ao colocar o interesse da IHC em relação a arte (COCKTON et al., 2010;

FRITSCH et al., 2014; DISALVO et al., 2009; FERRI et al., 2014), espero que com

a comparação entre um trabalho de Dunne e um trabalho de Oiticica, fique claro a diver-

sidade de abordagens que a aproximação com a arte permite. A perpectiva da Faraday

Chair propõe um deslocamento quanto a ênfase da IHC em eficiência e eficácia. En-

tretanto, de um ponto de vista da divisão de trabalho, a relação não muda muito. O
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designer, neste caso, se torna algo muito próximo de um artista ou de um roterista: tem a

responsabilidade de imputar os significados no objeto e direcionar o espectador à alguma

conclusão guiada. Este processo ainda coloca o protagonismo do processo de produção e

consumo de artefatos no designer, delegando um papel passivo aos usuários/as. No caso

de Dunne, este papel é inclusive emulado. No projeto da Faraday Chair, Dunne fez uma

série de fotografias com o objetivo de dar ênfase na vulnerabilidade do usuário (DUNNE,

2006, p.144). Desta maneira, o usuário não usa de fato o objeto, ele o consome como uma

proposta de uso.

Ao criticar Dunne e usar Oiticica como contraponto, também é preciso problema-

tizar o trabalho de Hélio. Os parangolés são obras senśıveis ao contexto social, cultural e

histórico no qual foram produzidos. Como coloca Asbury (2008, p.49):

“...em um museu, o diálogo entre âmbitos culturais desapareceu e, apesar do es-
pectador ainda ser convidade - em alguns casos - a participar, há uma distância
que é instalada pela instituição que encobre o convite original de adoção de
padrões livres de comportamento. (ASBURY, 2008, p.49)”

A fala de Asbury (2008) mostra que produzir um artefato que seja “interativo”

ou que permita o corpo do usuário/as se misturar com a obra, sem a devida articulação

com o contexto social e cultural, pode não ter o potencial de colocar em xeque a divisão

de trabalho especializada.

Assim, se a IHC espera incorporar práticas e processos associados a teoria e

prática da arte e, ainda assim, manter uma conversa com sua própria história, é preciso

refletir como são assimilados tais práticas e processos. Por exemplo, a forma como Oiticica

encara a arte tem forte ressonância com design participativo escandinavo, principalmente

ao levar em conta as considerações de Bødker (2006, p.6) de que a segunda onda não

deve ser abandonada, entretanto deve conseguir lidar com conceitos tais como ubiquidade

e reconfiguração. Em outras palavras, acredito que o trabalho de Hélio Oiticica pode

fornecer um enquadramento teórico/prático rico para discutir como a participação pode

ser articulada em conjunto com os temas da Terceira Onda da IHC. Seu trabalho per-

mite abordar os papéis que designers, pesquisadores e participantes tem no processo de

produção da IHC e como o enquadramento teórico têm um papel chave na forma como

se dá as relações de poder entre estes atores, inclusive mudando o entendimento do que é

participar e o quanto este processo é ou não democrático.
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8 CONCLUSÃO

Trabalhar com a construção de um artefato como parte do projeto de pesquisa de

um programa interdisciplinar, em um primeiro momento, parece ser ideal. Entretanto, é

preciso pensar sobre o trabalho necessário para que seja posśıvel a pesquisa dentro desta

perspectiva. A construção do objeto de estudo necessita de conhecimentos técnicos espe-

cificos que fazem parte de diversas disciplinas. Neste trabalho, dada a minha formação,

foi posśıvel construir um protótipo completo o suficiente para dar ińıcio à análise pro-

posta. Para que o mapeamento possa ser usado por outras pessoas, seria preciso fazer

mais alguns ajustes, os quais não foram feitos devido à necessidade de continuar os passos

da pesquisa.

A produção de um trabalho interdisciplinar que se filia a uma série de novas

iniciativas é um processo dif́ıcil e complicado. A falta de uma unidade quanto à abordagem

metodológica dificulta uma abordagem estruturada e sistemática, entretanto é crucial para

a efetividade do trabalho.

Quanto a base de dados, esta sim pode ser disponibilizada para o uso de terceiros,

da maneira que se encontra. Mesmo com as várias dificuldades em conseguir os dados

usados neste trabalho, a base final é rica em informações, podendo servir como fonte de

dados para outros artefatos ou para verificar os resultados desta pesquisa.

Sobre a extração, é preciso colocar que não foi feita nenhuma tentativa formal de

conseguir acesso aos dados da ACM. Isto se deve por dois motivos: Primeiro, no ińıcio do

projeto, acreditava-se que seriam necessárias poucos acessos para conseguir as informações

necessárias e não esperava-se que o site da ACM possúısse um bloqueio de acessos. Após os

primeiros bloqueios, foi levantada a possibilidade de contato, entretanto, o medo de uma

represalha por parte do site foi levada em consideração, algo que inviabilizaria o projeto.

Como a extração seguia sem grandes problemas, optou-se por não fazer o contato formal

com a ACM.

Mesmo assim, caso fosse feita uma ferramenta iterativa para que outros pesqui-
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sadores se beneficiassem, acredito que seria necessário um contato formal com a ACM.

Desta maneira, é posśıvel perguntar o quanto as estruturas atuais estão preparadas para

este tipo de produção. Para facilitar este tipo de pesquisa, o ideal seria que a ACM dis-

ponibilizasse uma API para que qualquer um pudesse criar uma ferramenta que pudesse

interagir com os seus dados. Este tipo de iniciativa ajudaria a disseminar a construção

deste tipo de ferramenta.

A análise dos textos que tentam organizar a história da IHC com relação à Terceira

Onda teve como base a teoria cŕıtica da tecnologia de Feenberg, articulada com alguns

conceitos ligados aos estudos culturais, como identidade (SILVA et al., 2009) e seleção

(WILLIAMS, 2011). Recentemente, Feenberg retomou sua tese de doutorado orientada

por Marcuse, no qual ele analisa a obra de Lukács. Dada a proximidade dos conceitos de

horizonte cultural e reificação1 e a importância de Lukács para os estudos culturais, seria

proveitoso rever alguns acontecimentos da história da IHC sob esta lente, uma vez que

este é o trabalho mais recente de Feenberg.

É importante deixar claro que a reconstrução de parte da história da IHC feita

neste trabalho tem como objetivo mostrar um contraste entre os movimentos tradicionais

da IHC com a sua Terceira Onda. Isto implica em um viés bem definido, algo que o

uso da Teoria Cŕıtica da Tecnologia como lente por si só já permitiria dizer. Este é uma

constação importante, pois deixa claro que o recorte feito no caṕıtulo é intensional e deixa

uma série de perspectivas sobre interação que fazem parte da IHC fora, como por exemplo

o design participativo de origem escandinava.

Dada a relevância dos acontecimentos históricos para a formação atual da IHC, é

importante que se tenham mais estudos sobre a sua própria história e reflexão sobre este

processo. Por ser uma história relativamente “nova”, a auto-reflexão se faz importante,

pois isto implica em diversos fatores, desde a possibilidade de relatos de testemunhas

diretas de acontecimentos2, até a falta de um distanciamento temporal para entender os

impactos de certos eventos. Isto faz com que discussões sobre historiografia e métodos da

disciplina de história sejam cruciais para uma visão não ingênua da evolução temporal da

IHC.

A falta de uma análise sobre o feminismo e o papel de Shaowen Bardzell em sua

articulação com a IHC é uma das grandes lacunas deste trabalho. Mesmo que o artefato

gerado deixasse clara a importância de ambas para a articulação da Terceira Onda da

1Esta proximidade foi colocada pelo próprio autor em resposta à um email, dispońıvel nos apêndices
2Na coluna de Grudin, existem alguns deste tipo.
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IHC, é preciso colocar que falta conhecimento da temática de minha parte. Para não

fazer uma análise que possa fazer um desfavor aos esforços do feminismo, escolhi não

abordá-lo, preferindo uma temática (design e arte) que faz parte da Terceira Onda e que

tenho a possibilidade de articular de maneira um pouco mais satisfatória.

Investigar com mais cuidado como o conceito de participação é articulado na IHC

também é um desdobramento interessante. Este é um conceito caro para a Segunda Onda

e dada as transformações sócio-culturais ao longo do tempo, é importante se perguntar

exatamente como a Terceira Onda articula-os, uma vez que este trabalho deu atenção

somente a uma parcela espećıfica ligada ao design diretamente, não chegando a ver outras

variações.

Ainda sobre o conteúdo levantado, um outro grande grupo que se destaca na

visualização mas não é aprofundado neste trabalho é o da sustentabilidade. Como o

volume de trabalhos associados ao termo é grande, seria interessante investigar como a

área cresceu dentro da IHC e que valores permeiam a sua existência. Já existe um bom

trabalho nesta linha (DISALVO et al., 2010), mas sua abordagem não comtempla um

viés histórico com relações à instituições (agências de fomento, empresas, comunidades de

pesquisa) e outros agentes de dentro e de fora da IHC.

Para este trabalho também foi produzida uma rede de co-autoria baseada na

mesma base de dados, entretanto não foi usado para a versão final. O corte propocionado

por esta visão, permite aplicar algumas métricas associadas a sociometria e teoria de redes

sociais. Entretanto, dada à escolha por fazer um trabalho de análise qualitativo, este tipo

de métrica foi descartada, devido a sua irrelevância para a dissertação.

Sobre a relação entre design e IHC, espero ter mostrado que dada a grande

abrangência das duas áreas de conhecimento, esta relação se dá entre certas partes do

design com certas partes da IHC. Generalizar esta relação, como dá a entender os textos

analisados, esconde uma multiplicidade de abordagens do design, que podem conversar

com outras aborgagens de IHC.

Sobre a interdisciplinariedade que a IHC coloca como parte fundamental de sua

formação, espero que com este trabalho, seja posśıvel dizer que o termo per si e não de-

mostra a complexidade que isto acarreta. Por exemplo, a relação com a psicologia deve ser

vista como relação com tipos espećıficos de Psicologia, assim como foi dito sobre a relação

com o design. Estes dois exemplos mostram que é preciso de um detalhamento maior do

que a existência de conceitos e teorias de outras disciplinas para um bom entendimento

de como o campo funciona.
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Um segundo ponto que acredito ser importante neste trabalho, é o uso do conceito

de seleção e apropriação para a IHC. Tanto o caso da etnografia quanto o das sondas

culturais, mostra um processo que é percebido por diversos atores do campo, mas não

necessariamente é visto como manifestações de um mesmo problema. Com a teoria cŕıtica

da tecnologia e com os estudos culturais, é posśıvel propor que esta problemática pode

ter uma origem comum. Mesmo que esta seja apenas uma posśıvel visão desta questão,

é importante questionar o que isto implica na interdisciplinariedade dentro da IHC, uma

vez que várias das contribuições que vem “de fora” são submetidas a um processo de

integração, muitas vezes homogenizador.

Uma outra questão que poderia ser aprofundada é a relação da IHC com o Taylo-

rismo. O resgate destas ligações é importante para que seja posśıvel uma visão cŕıtica dos

processo de produção empregados na área, principalmente suas relações com o contexto

e mais abrangente. Não é mérito deste trabalho fazer isso, mas acredito ser posśıvel dizer

que aqui foi mostrado que existem divergências quanto ‘a influência desta sobre a IHC.

Quanto ao trabalho de Oiticica, existe uma grande quantidade de ideias e con-

ceitos que podem ser explorados pela IHC. Neste trabalho, abordei somente o parangolé

e a transformação do espectador em participante. Além destes dois temas, eu posso citar,

pelo menos três outras relações: 1) a transição do plano bidimensional para o tridimensio-

nal de Oiticica também representa um distanciamento seu do Concretismo em direção ao

Neo-Concretismo. Este movimento é análogo ao interesse da IHC pelo que está além da

tela do computador e pode servir de exemplo para refletir sobre os valores desta transição.

2) O engajamento social de Oiticica com a sua realidade, refletida nos bólides que denun-

ciavam o assassinato do Cara de Cavalo, bandido amigo de Oiticica. 3) O seu conceito de

Arte Ambiental que serve de cŕıtica ao museu como espaço de produção art́ıstica, levando-

o a fazer performances em parques e praças. Para a IHC, é posśıvel aproveitar a cŕıtica

ao local de produção tanto de conhecimento quanto de artefatos e também advogar sobre

a importância do cotidiano para a pesquisa e a produção de artefatos.

Ao trabalhar arte e teoria cŕıtica, mesmo que seja da tecnologia, é imposśıvel

não pensar sobre dois autores: Adorno e Benjamin3. Como uma análise aprofundada

usando qualquer um dos dois autores é inviável para este trabalho, resta apenas colocar

que investigar a perspectiva de ambos sobre a arte pode ser frut́ıfero para a IHC, princi-

palmente de Terceira Onda, uma vez que ambos trabalham as relações entre arte, cultura

e capitalismo.

3Em Palhares (2015), é apresentada uma relação entre arte contemporânea, participação, história e o
trabalho de Benjamin.
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Além da teoria cŕıtica, os estudos culturais também podem contribuir para a IHC

de terceira onda. A t́ıtulo de exemplo, o trabalho de Garcia-Canclini sobre hibridação

cultural fornece uma perspectiva interessante sobre produções culturais comtemporâneas,

enquanto Martin-Barbero, ao trabalhar com com o conceito de mediações e tecnologia,

fornece um modelo de funcionamento entre artefatos “tecnológicos” e culturas.

Este trabalho buscou fornecer uma nova visão sobre o que é a Terceira Onda

da IHC que não deve ser vista como algo a substituir os estudos anteriores, mas buscar

novas dimensões para este complexo conjunto de teorias, pessoas e conceitos. Partiu da

revisão dos textos que tratam sobre o tema e concluiu que o conceito de Terceira Onda

da IHC é um conceito dependente da história e da sua comunidade. Ao entender que a

Terceira Onda era vista como uma ruptura com outras vertentes da IHC, se fez necessário

reconstruir parte desta história, a fim de investigar a natureza desta e de outras rupturas

conceituais dentro do campo.

Ao usar uma parte dos conceitos da teoria cŕıtica da tecnologia, espero ter mos-

trado que as distâncias criadas por estas rupturas não são tão grandes o quanto os textos

analisados fazem parecer. Nem mesmo a Terceira Onda escapa deste processo, como foi

mostrado no caso das sondas culturais e da forma como Dunne e Raby articulam sua

visão de objeto art́ıstico.

Também foi proposto investigar como o trabalho de um artista brasileiro (Hélio

Oiticica) pode ser interessante para a discussão sobre participação dentro da IHC. Por

fim, foram retomados alguns pontos fortes e fracos da pesquisa e feitas algumas sugestões

de desenvolvimentos.
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<http://www.jstor.org/stable/1511637>.

BURDICK, A. Digital Humanities. [S.l.]: MIT Press, 2012. ISBN 9780262018470.

CARD, S. K.; MORAN, T. P.; NEWELL, A. The keystroke-level model for user
performance time with interactive systems. Commun. ACM, ACM, New York,
NY, USA, v. 23, n. 7, p. 396–410, jul. 1980. ISSN 0001-0782. Dispońıvel em:
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<http://doi.acm.org/10.1145/1124772.1124855>.

DUNNE, A. Hertzian Tales: Electronic Products, Aesthetic Experience, and
Critical Design. [S.l.]: The MIT Press, 2006. ISBN 0262042320.

DUNNE, A.; RABY, F. The placebo project. In: Proceedings of the 4th Confe-
rence on Designing Interactive Systems: Processes, Practices, Methods, and
Techniques. New York, NY, USA: ACM, 2002. (DIS ’02), p. 9–12. ISBN 1-58113-515-7.
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<http://doi.acm.org/10.1145/291224.291235>.

GAVER, W. What should we expect from research through design? In: Proceedings of
the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems. New York,
NY, USA: ACM, 2012. (CHI ’12), p. 937–946. ISBN 978-1-4503-1015-4. Dispońıvel em:
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em: <http://doi.acm.org/10.1145/1125451.1125492>.

KIRSCHENBAUM, M. G. What is digital humanities and what’s it doing in english
departments? In: Debates in the Digital Humanities. [S.l.]: University of Minnesota
Press, 2012. ISBN 9780816677948.

KUHN, T. A estrutura das revoluções cientificas. Perspec-
tiva, 2007. (Coleção Debates). ISBN 9788527301114. Dispońıvel em:
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APÊNDICE A -- EMAIL ENVIADO PARA ANDREW FEENBERG

Gustavo Kira <gustavokira@gmail.com>1 de agosto de 2015 01:57

Para: feenberg@sfu.ca

Dear Professor Andrew Feenberg, how are you? I’m a Brazilian Student and

recently in contact with your work. After reading some of your books, I’m quite curious

about the concept of Cultural Horizon. It seens that you only use it at “Subversive

Rationalization: Technology, Power, and Democracy”. Is that so? If my perception is

right (its not so easy to find your books here), can i ask why?

Tks!

———————————————————————-

Andrew Feenberg <feenberg@sfu.ca>1 de agosto de 2015 11:57

Para: Gustavo Kira <gustavokira@gmail.com>

Good question. I use the concept if not the term elsewhere. My latest book, The

Philosophy of Praxis, explains the concept of cultural horizon through a discussion of Lu-

kacs’s concept of reification. There is a talk on my web page that presents the basic argu-

ment. https://www.youtube.com/watch?v=DlIe5CHdeEo Also one of my books is trans-

lated into Spanish in Argentina and might be easier to get than the English versions. Here

is information on it: http://www.sfu.ca/˜andrewf/pub Transformar la tecnologia.html
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Bolsista de Pós Gradução do Projeto Compute você Mesm@ (2014-2015).
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ton, processing, html e css); Ministrante de oficinas (Pyhton, processing, html e css);

Responsável pela manutenção de servidor do projeto (Debian, LAMP stack).

Designer/Desenvolvedor sênior na TuntsCorp (2013-atual) Supervisão de equipe;
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