
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO APLICADA

LETICIA MARIA DE OLIVEIRA CAMENAR

UM MÉTODO BASEADO EM CROWDSOURCING PARA
PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE URBANA DE

VIAS PÚBLICAS

DISSERTAÇÃO

CURITIBA

2019



LETICIA MARIA DE OLIVEIRA CAMENAR

UM MÉTODO BASEADO EM CROWDSOURCING PARA
PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE URBANA DE

VIAS PÚBLICAS

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Computação Aplicada da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
como requisito parcial para obtenção do grau
de Mestre em Computação Aplicada.
Área de concentração: Engenharia de Sistemas
Computacionais.

Orientador: Prof. Dr. Leonelo Dell Anhol
Almeida

CURITIBA

2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

  
  Camenar, Leticia Maria de Oliveira 
        Um método baseado em crowdsourcing para planejamento de  
  acessibilidade urbana de vias públicas [recurso eletrônico] / Leticia Maria   
  de Oliveira Camenar.-- 2019.   
        1 arquivo eletrônico (274 p.) : PDF ; 41,1 MB. 
 
        Modo de acesso: World Wide Web. 
        Texto em português com resumo em inglês. 
        Dissertação (Mestrado) - Universidade Tecnológica Federal do  
  Paraná. Programa de Pós-graduação em Computação Aplicada. Área de  
  Concentração: Engenharia de Sistemas Computacionais. Linha de  
  Pesquisa: Sistemas de Infomação, Curitiba, 2019.  
        Bibliografia: p. 157-167. 
 
       1. Computação - Dissertações. 2. Crowdsourcing. 3. Mapas digitais. 4. 
  Acessibilidade.  5. Espaços públicos. 6. Renovação urbana. 7. Deficientes  
  - Orientação e mobilidade. 8. Planejamento urbano. 9. Qualidade de vida.    
  10. Protótipos - Desenvolvimento.11. Métodos de simulação. 12. Interação 
   homem-máquina. I. Almeida, Leonelo Dell Anhol, orient. II. Universidade  
  Tecnológica Federal do Paraná. Programa de Pós-graduação em Compu- 
   tação Aplicada. III. Título.  
 
                                                                                    CDD: Ed. 23 -- 621.39 

Biblioteca Central do Câmpus Curitiba - UTFPR 
Bibliotecária: Luiza Aquemi Matsumoto CRB-9/794 

 



  
Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

 

ATA DA DEFESA DE DISSERTAÇÃO DE MESTRADO Nº 73 

DISSERTAÇÃO PARA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRE EM COMPUTAÇÃO APLICADA 

 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM: COMPUTAÇÃO APLICADA 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: ENGENHARIA DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS 

 LINHA DE PESQUISA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

No dia 12 de abril de 2019 às 10h reuniu-se na Sala B-204 da Sede Centro a banca examinadora 
composta pelos pesquisadores indicados a seguir, para examinar a dissertação de mestrado da 
candidata Letícia Maria de Oliveira Camenar, intitulada: Um método baseado em crowdsourcing para 
planejamento de acessibilidade urbana de vias públicas. 

Orientador:  Prof. Dr. Leonelo Dell Anhol Almeida 

 

Após a apresentação, o candidato foi arguido pelos examinadores que, em seguida à manifestação dos 
presentes, consideraram o trabalho de pesquisa: (  ) Aprovado.     (  ) Aprovado com restrições. Revisor 
indicado para verificação: ______________________________.      (  ) Reprovado. 

Observações: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às __h__, dela sendo lavrado a presente ata, que 
segue assinada pela Banca Examinadora e pelo Candidato. 

 
O candidato está ciente que a concessão do referido título está condicionada à: (a) satisfação dos 
requisitos solicitados pela Banca Examinadora; (b) entrega da dissertação em conformidade com as 
normas exigidas pela UTFPR; (c) atendimento ao requisito de publicação estabelecido nas normas do 
Programa; e (d) entrega da documentação necessária para elaboração do Diploma. A Banca 
Examinadora determina um prazo máximo de ______ dias, considerando os prazos máximos 
definidos no Regulamento Geral do Programa, para o cumprimento dos requisitos (desconsiderar caso 
reprovado), sob pena de, não o fazendo, ser desvinculado do Programa sem o Título de Mestre. 

 
Prof. Dr. Leonelo Dell Anhol Almeida – Presidente – UTFPR ________________________ 

Profª. Drª. Márcia Barros de Sales – UFSC ________________________ 

Profª. Drª. Marília Abrahão Amaral – UTFPR ________________________ 

Prof. Dr. Laudelino Cordeiro Bastos – UTFPR ________________________ 

  

Assinatura do Candidato: ________________________ 

 
 

 



Agradecimentos

Dizem que fazer mestrado muda a forma como você vê o mundo. Confesso que no início
desta aventura eu acreditava que isto jamais aconteceria e hoje, ao finalizar este trabalho posso
afirmar com absoluta certeza, que eu não poderia estar mais enganada! Provavelmente acabarei
esquecendo de citar o nome de alguma pessoa que me apoiou nesta trajetória, por este motivo,
desde já, adianto os meus mais sinceros agradecimentos.

A Deus, por me guiar nos desafios da vida.

À minha mãe Divanira, por emprestar seu apelido (mesmo sem saber) ao método DIVA
e também por ser a primeira pessoa a acreditar nos meus sonhos, mesmo que estes sonhos sejam
um pouco diferentes dos que ela planejou (leia-se fazer curso de Pedagogia ).

À minha família por seu meu porto seguro a cada novo obstáculo. Agradeço em especial
ao meu pai, ao Dimas, a Tia Fá, Miguel e Vitor pelo apoio e amor de sempre, ao meu primo
Luciano pela ajuda na vida e nas ilustrações do DIVA e as minhas primas Aline e Amanda por
sempre estarem disponíveis para me ouvir e me ajudar. Estas duas nos presentearam com a
Cecília e a Lis, que tenho certeza que cada vez mais participarão das conversas em nosso grupo.

Ao meu orientador, professor Leonelo por me apresentar uma nova visão sobre a IHC, a
pesquisa e o respeito às pessoas. Obrigada por todas as discussões, conselhos, oportunidades e
apoio nas questões acadêmicas, pessoais e no aprimoramento desta pesquisa.

À professora Nádia, por ser uma das responsáveis por eu poder me dedicar
exclusivamente ao meu mestrado, graças a bolsa de estudos fornecida pelo projeto
EUBra-BigSEA (MCTI/RNP 3rd Coordinated Call). Projeto este, que me ensinou novas
perspectivas, me auxiliou na viagem para Las Vegas e também me apresentou pessoas incríveis.

Às professoras Marília, Márcia e Maria Cláudia e ao professor Laudelino pelas
contribuições ao meu trabalho apresentadas nas bancas de seminários e de defesa.

Ao Diego, Bernardo, IPPUC, Prof. Tatiana pelo auxílio nas atividades da ADFP e do
DIVA. E ao Josnei, Giovane, Filipe, Luma, André, Gusmão e Hélio por continuarem a ser os
melhores amigos do mundo e por me ajudarem nas avaliações do DIVA. I love you guys!

Aos professores do DAINF e do PPGCA por todo apoio e ensinamentos. Agradeço
também aos colegas do PPGCA, em especial Myrian, Mônica e Jean pela parceria.

Por fim, mas não menos importante, aos amigos do Grupo Bitcoin Banco, em especial a
Bruna e a Toda Equipe de TI, que sempre esteve disponível para discutir esta pesquisa e para
passar um tempo no janela sempre que as coisas ficavam complicadas. Nunca vou me esquecer
de vocês! Um agradecimento especial ao Marcos, Ibraim e Vini por todas as vezes que me
liberaram para desenvolver este trabalho e resolver as coisas da Universidade.



“Quanto mais sistemas comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais cedo se completará a

construção de uma verdadeira sociedade para todos”

(Romeu Kazumi Sassaki, 2006)



Resumo

CAMENAR, Leticia Maria de Oliveira. UM MÉTODO BASEADO EM CROWDSOURCING

PARA PLANEJAMENTO DE ACESSIBILIDADE URBANA DE VIAS PÚBLICAS. 274 p.
Dissertação – Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, Universidade Tecnológica
Federal do Paraná. Curitiba, 2019.

O planejamento urbano visa projetar ou revitalizar áreas públicas de modo a proporcionar melhor
qualidade de vida aos habitantes. Todavia, somente planejar a cidade sem se pensar na diversidade
de pessoas que trafegam pelos espaços pode caracterizar uma desvantagem às pessoas com
deficiência que utilizam-se do espaço urbano, visto que, as vias públicas foram historicamente
construídas sem considerar a acessibilidade em suas estruturas. Aplicar a acessibilidade nas
estruturas das cidades é uma tarefa complexa no sentido de identificar os problemas encontrados
pelos cidadãos e, a partir disso, definir quais devem ser as prioridades de readequação dos
espaços e de que formas o (re)planejamento deve ocorrer. Pensando neste planejamento urbano
que se preocupa em incluir gradativamente características acessíveis no espaço urbano, esta
pesquisa propõe o uso de um método baseado em crowdsourcing entre cidadãos e as prefeituras,
a fim de tornar mais eficiente a determinação de localidades que demandam intervenções de
acessibilidade. Por meio deste método foi possível entender quais os principais problemas
de mobilidade encontrados por pessoas com deficiência física ao se locomover pela cidade,
desenvolver protótipos de um sistema baseado em mapas para auxílio ao planejamento urbano e
também propor um método para avaliar sistemas baseados em mapa que utilizem crowdsourcing

como abordagem para construção e manutenção de sistemas que auxiliem os cidadãos.

Palavras-chave: Acessibilidade. Mapas digitais. Planejamento Urbano



Abstract

CAMENAR, Leticia Maria de Oliveira. A CROWDSOURCING-BASED METHOD FOR
ACCESSIBILITY URBAN PLANNING OF PUBLIC ROADS. 274 p. Dissertation (Master’s
Degree in Applied Computing) – Postgraduate Program in Applied Computing, Federal
University of Technology - Paraná. Curitiba, 2019.

Urban planning aims to design or revitalize public areas to provide better quality of life for the
inhabitants. However, planning the city without thinking about the diversity of people moving
through spaces can be a disadvantage to people with disabilities who use urban space, since public
roads have historically been constructed without considering accessibility in their structures.
Applying accessibility to the city structures is a complex task in order to identify the problems
faced by citizens and, from this, define what should be the priorities for re-adaptation of spaces
and in what ways (re)planning should occur. Considering this urban planning that is worried in
gradually include accessibility in urban space, this research proposes the use of a crowdsourcing
method between citizens and city halls, in order to make the determination of locations that
demand accessibility interventions more efficient. Through this method, it was possible to
understand the main mobility problems faced by people with physical disabilities when moving
through the city, to develop prototypes of a map-based system to aid urban planning, and to
propose a method to evaluate map-based systems that use crowdsourcing as an approach to
building and maintaining systems that support citizens.

Keywords: Accessibility. Digital Maps. Urban Planning
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1 Introdução

Este capítulo inicialmente apresenta o tema, a justificativa e os objetivos desta pesquisa.
As seções seguintes apresentam a motivação e o contexto deste trabalho e também a estrutura
geral dos capítulos que compõem esta dissertação.

1.1 Tema

A mobilidade urbana é um dos elementos primordiais para a configuração da estrutura
do espaço urbano, visto que as pessoas necessitam a todo momento se locomover de um ponto
a outro da cidade. O conceito de mobilidade está intimamente ligado com a acessibilidade e
por este motivo, é necessário que as cidades possuam uma legislação que garanta que todas as
pessoas possam trafegar de maneira igualitária pelo perímetro urbano (KOENIG, 1980).

Pensando-se nesta necessidade verifica-se a existência de uma lacuna entre a mobilidade
urbana prevista na legislação e a mobilidade urbana vivenciada no dia a dia das pessoas
com deficiência. Esta lacuna se caracteriza pelo fato de as cidades terem sido historicamente
construídas atendendo a preferências arquitetônicas e restrições de orçamento, sem considerar,
por vezes, as características das pessoas que trafegarão pelas calçadas, ruas, entradas de
estabelecimentos, entradas de ônibus e metrôs, banheiros ou órgãos públicos (MENKENS
et al., 2011).

Por conta desta lacuna entre a mobilidade urbana vivenciada e a prevista na legislação é
essencial pensar-se em formas de realizar, além do planejamento de rotas a serem percorridas
quando se deseja chegar a um destino, o planejamento do espaço urbano que será percorrido ao
longo destas rotas (SALGADO; GALANAKIS, 2014). Essa questão é apontada por Thill, Dao e
Zhou (2011) que afirmam que os indivíduos têm de tomar uma série de decisões no planejamento
de uma rota em um ambiente urbano, considerando diversos aspectos como a menor distância
até o destino, condições das vias, tempo total da viagem, entre outros.

De modo geral as obras realizadas na cidades são frequentemente executadas sem
considerar os usuários que trafegarão pelas calçadas, ruas, entradas de estabelecimentos, entradas
de ônibus e metrôs, banheiros ou orgãos públicos (MENKENS et al., 2011). Estes cidadãos e
cidadãs que necessitam se locomover pelo perímetro urbano, podem ser pessoas que possuam
algum tipo de restrição de mobilidade como é o caso de cadeirantes, idosos, pessoas com
carrinhos de bebês entre outros. Por este motivo, faz-se necessário o desenvolvimento de
ferramentas que auxiliem no processo de planejamento urbano. Estas ferramentas devem, além de
indicar mais facilmente onde são necessárias mais modificações, utilizar-se de informações sobre
as situações das calçadas, ruas, rebaixamentos, largura das calçadas e áreas de construção para
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que sejam analisadas as necessidades de replanejamento da infra-estrutura da cidade (MENKENS
et al., 2011).

1.2 Justificativa

Ao longo do tempo as cidades foram sendo planejadas e construídas considerando
aspectos estruturais, culturais, econômicos e arquitetônicos que não consideram de maneira
ampla a locomoção de pessoas com deficiência (MENKENS et al., 2011). Por exemplo, espaços
públicos contam com diversas escadas e poucos elevadores. Da mesma maneira, as vias possuem
longos trechos de calçadas, mas uma minoria delas contém rampas que tenham um tamanho e/ou
inclinação adequados. Esta característica constitui uma grande desvantagem para pessoas com
dificuldade de mobilidade, visto que as obras são frequentemente executadas sem considerar
todos os tipos de pessoas que trafegarão pelos espaços. Essa desvantagem é destacada em
Kulakov, Shabaev e Shabalina (2015) que afirmam que a inacessibilidade ou acessibilidade
limitada aumenta o isolamento social e a exclusão da vida em comunidade.

Por conta desta configuração estrutural do espaço urbano que, muitas vezes não considera
a questão da acessibilidade no planejamento da cidade, é complexo para os orgãos responsáveis
definirem (DUARTE, 2013), (SOUZA, 2002), (REZENDE, 2006):

(a) Como executar o planejamento urbano;

(b) Quais devem ser as prioridades de construção para que ocorra a adequação dos espaços;

(c) Como os espaços que serão atendidos primeiro são definidos;

(d) De que forma as construções devem ocorrer;

(e) Como identificar de forma rápida os problemas encontrados pelo usuário.

Por este motivo, faz-se necessário, além da construção de aplicações de planejamento de
rotas com foco nas necessidades de usuários com restrição de mobilidade (CHOW; XU, 2006), o
desenvolvimento de ferramentas que auxiliem neste processo de (re)planejamento das cidades.

Esta preocupação também foi objeto de discussão de uma conferência da Organização
das Nações Unidas - ONU em 2011, onde foram estabelecidos os cinco principais desafios para se
desenvolver uma nova agenda urbana focada no desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável
para todos. Destes cinco desafios, o Desafio 1 - Promover a acessibilidade como um bem coletivo
e um componente chave na política urbana, design, planejamento e desenvolvimento; Desafio
4 - Tecnologias de informação e comunicação (TICs) acessíveis para a construção de cidades
e comunidades inclusivas, resilientes e inteligentes; e o Desafio 5 - Participação plena e ativa
de pessoas com deficiência e ampla parceria com várias partes interessadas para promover o
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desenvolvimento urbano inclusivo e acessível estão intimamente relacionados com esta pesquisa
(ONU, 2014).

Estes mesmos tópicos já haviam sido discutidos em 2006 no âmbito da computação, onde
a Sociedade Brasileira de Computação - SBC estabeleceu cinco grandes desafios para permear
a pesquisa em Ciência da Computação no Brasil na década de 2006 - 2016, sendo o Desafio
4 - Acesso participativo e universal do cidadão brasileiro ao conhecimento relacionado a esta
pesquisa (SBC, 2006). Motivados pelos desafios definidos pela SBC, sobretudo pelo Desafio
4, no ano de 2012 a comunidade de IHC definiu um conjunto de cinco grandes desafios para a
pesquisa em Interação Humano-Computador no Brasil em um período de dez anos, dentre estes
desafios destacam-se no contexto desta pesquisa o Desafio 1 - Futuro, Cidades Inteligentes e
Sustentabilidade e Desafio 2 - Acessibilidade e Inclusão Digital (BARANAUSKAS; SOUZA;
PEREIRA, 2012).

No âmbito do planejamento urbano, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
definiu os cinco desafios da atualidade para se realizar o planejamento urbano no país, sendo
que destes destacam-se o Desafio 4 - Atender aos desafios da mobilidade urbana e o Desafio 5 -
Aumentar a capacidade técnica para planejar e gerenciar as cidades que estão relacionados com
esta dissertação (CAU/BR, 2016).

Pensando na necessidade de (re)planejamento das cidades tendo como foco as
necessidades das pessoas e nos desafios acima citados, Curitiba foi escolhida como espaço
de desenvolvimento desta pesquisa por ser uma cidade de grande porte, que possui uma grande
diversidade de elementos urbanos e é considerada uma das melhores cidades do Brasil em
termos de acessibilidade urbana (IBGE, 2010b). Além disso, Curitiba possui uma vasta base de
dados abertos atualizada regularmente pelo setor público que fornece dados reais que podem ser
considerados durante a realização das análises.

Curitiba é um município brasileiro, capital do estado do Paraná com área de 434,967
quilômetros quadrados e localizado a 945 metros de altitude do primeiro planalto paranaense
(CURITIBA, 2017). É o município mais populoso do Paraná com um total de 1.851.215
habitantes (IPPUC, 2017a) e estimativa de crescimento para 1.917.185 habitantes até o final de
2018 segundo a estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE
(IBGE, 2017). A fundação oficial da cidade é datada em 29 de março de 1693, quando foi criada
a Câmara Municipal do até então pequeno povoado bandeirante que tornou-se uma importante
parada comercial (CURITIBA, 2017).

Desde então, Curitiba manteve um ritmo de crescimento acelerado com a primeira
iniciativa de planejamento urbano em 1853 por meio da ocupação natural dos moradores chamada
de plano Taulois, a segunda em 1930 impulsionada pelos imigrantes e a terceira em 1943 que
estruturou a cidade de forma radial por meio do Plano Agache (IPPUC, 2017b). No entanto,
a maior transformação do espaço urbano ocorreu a partir da década de 60 com o início do
desenvolvimento do Plano Diretor que alterou a conformação radial de crescimento para um
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modelo linear de expansão que tomou forma com a construção do sistema trinário, o Bus Rapid

Transit - BRT de Curitiba, que é composto por eixos estruturais com uma via exclusiva destinada
ao transporte coletivo, duas vias de tráfego lento, que permitem o acesso ao comércio e às
residências, e duas vias externas, em sentido contrário (centro-bairro e bairro-centro) chamadas
de vias de tráfego rápido, que permitem o tráfego de passagem (IPPUC, 2017b).

Por conta das iniciativas de replanejamento da cidade, Curitiba possui uma lei que
regulamenta o planejamento urbano da cidade por meio do Plano Diretor (CURITIBA, 2015) e um
decreto que regulamenta as calçadas da cidade (CURITIBA, 2006). Além disso, a acessibilidade
e o planejamento da cidade seguem também as diretrizes impostas pela Lei No 12.587, de 3 de
Janeiro de 2012 (BRASIL, 2012) e pelo Decreto No 5.296 de 2 de Dezembro de 2004 (BRASIL,
2004b). Curitiba também é considerada uma das melhores cidades do Brasil em termos de
acessibilidade urbana, sendo classificada como a terceira cidade entre as grandes metrópoles
com o maior número de rampas para cadeirantes (IBGE, 2010b).

Além disso, tendo em vista a pesquisa de mestrado desenvolvida neste trabalho,
percebe-se que a acessibilidade é uma importante área para o desenvolvimento da Interação
Humano-Computador (IHC) sendo considerada tópico de interesse de importantes conferências
da área como a CHI1, a HCII2 e, no Brasil, a IHC3 que teve como tema da Conferência de 2016
a temática de cidades inteligentes, também relacionada com esta pesquisa de mestrado.

1.3 Questão de Pesquisa

Este trabalho é norteado pela seguinte questão de pesquisa: Como auxiliar o planejamento
colaborativo de acessibilidade urbana de vias públicas para pedestres? Para responder esta
questão, foram estabelecidos alguns objetivos a serem alcançados.

1.4 Objetivos

Para este estudo propõe-se os objetivos que permeiam esta pesquisa de mestrado.

1.4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um método baseado em crowdsourcing para auxiliar no planejamento
colaborativo de acessibilidade urbana de vias públicas para pedestres.

1.4.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos desta pesquisa são:
1https://chi2017.acm.org/index.html Acessado em 09/11/2016
2http://2017.hci.international Acessado em 09/11/2016
3http://ihc2017.ihcbrasil.com/pt/home/ Acessado em 24/06/2017



1.5. Motivação e Contexto 27

∙ Propor um submétodo denominado Coolabore-DOM, para realizar a modelagem do
domínio de acessibilidade urbana de vias públicas para pedestres por meio de oficinas
participativas e coleta de dados com as partes interessadas (prefeitura e cidadãos);

∙ Desenvolver protótipos do sistema Coolabore-PROT, à partir dos dados obtidos na
modelagem para a validação do estudo;

∙ Propor o submétodo DIVA, para avaliar artefatos baseados em crowdsourcing para fins de
planejamento da acessibilidade urbana de vias públicas para pedestres;

∙ Realizar a avaliação do DIVA por meio de um estudo de caso na cidade de Curitiba-PR.

1.5 Motivação e Contexto

Com o objetivo de auxiliar no planejamento urbano colaborativo, esta pesquisa faz parte
do projeto Europe - Brazil Collaboration of Big Data Scientific Research Through Cloud-Centric

Applications - EUBRA - BIGSEA4 que, dentre outros objetivos, utiliza dados abertos5 da cidade
de Curitiba-PR para a resolução de problemas urbanos.

No contexto deste projeto existem diversas linhas de pesquisa, professores e estudantes
de graduação e pós-graduação trabalhando em projetos de iniciação científica, trabalhos de
conclusão de curso e dissertações de mestrado que utilizam os dados abertos para resolver
problemas relacionados ao planejamento de rotas, caracterização de dados públicos de saúde,
visualização histórica de alvarás, análise e integração dos dados do sistema de transporte público
de Curitiba, entre outros temas correlatos.

Esta dissertação está inserida na linha de pesquisa que objetiva criar uma proposta de
solução para o problema do planejamento urbano para pessoas com deficiência utilizando como
abordagem o planejamento urbano baseado em diversos parâmetros como calçadas, rampas e
faixas de pedestres, diferentemente de ferramentas existentes que baseiam-se em ruas e outros
atributos que desconsideram a locomoção das pessoas com deficiência dentro do espaço urbano.

Esta proposta de solução para o auxílio do planejamento urbano é construída por meio
da arquitetura ilustrada na Figura 1. Nesta configuração o sistema composto por dois módulos
distintos, o Aequitas (aplicativo para dispositivos móveis) e o Coolabore (aplicação para web)
atende duas parcelas da sociedade: a população e os órgãos públicos, aqui representados pela
prefeitura. Os dois módulos se comunicam com um Web Service responsável por conectar as
aplicações com os Sistemas de Informação Geográfica, os Algoritmos de Roteamento e o Banco
de Dados por meio da Application Programming Interface - API Mão na Roda.

4 http://www.eubra-bigsea.eu/ Acessado em 09/08/2017
5Dados abertos referem-se a dados que podem ser acessados, utilizados, modificados e compartilhados para

qualquer finalidade, estando sujeito a no máximo exigências para preservar a proveniência e abertura do dado
(BRASIL, 2017)
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Figura 1 – Arquitetura do Coolabore (módulo relacionado a esta dissertação) e do Aequitas

O módulo Aequitas é definido no trabalho de Nascimento (2018) e tem como objetivo
modelar uma aplicação para dispositivos móveis de um planejador de rotas baseado em calçadas
para usuários de cadeiras de rodas. Esta aplicação é responsável por encontrar rotas acessíveis e
por fornecer à população uma interface para que os cidadãos possam reportar os problemas de
acessibilidade que encontraram na cidade.
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O módulo Coolabore é definido nesta dissertação e tem como objetivo auxiliar os órgãos
públicos no processo de planejamento urbano. Este módulo foi idealizado após uma entrevista
realizada na secretaria de acessibilidade de Curitiba, apresentada no Apêndice C, que demonstrou
a necessidade de uma solução para o planejamento urbano. A aplicação web é responsável por
reportar as soluções dos problemas de acessibilidade informados no módulo Aequitas e por
registrar melhorias realizadas na cidade que não foram informadas pelos cidadãos.

O Aequitas foi construído como uma aplicação mobile, por conta da facilidade de acesso
de um cidadão a um smartphone no momento em que um obstáculo estiver obstruindo seu
caminho, desta forma, acreditamos que a adesão dos cidadãos à aplicação proposta poderia ser
facilitada. Já o Coolabore foi construído como uma aplicação web por conta de seu público alvo
serem pessoas envolvidas com o planejamento urbano da cidade e que por isto, tem acesso a
um computador em seu local de trabalho onde podem obter uma visão espacial dos problemas
reportados pelos cidadãos em diferentes pontos da cidade.

A partir do módulo Coolabore, Loyola e Meira (2018) construíram uma nova aplicação
denominada Mão na Roda, que tem por objetivo fornecer uma API para realizar a comunicação
do módulo Aequitas e do módulo Coolabore com o Web Service do sistema. Além disso, os
autores criaram uma aplicação para propiciar a visualização dos dados do módulo Aequitas e
módulo Coolabore utilizando técnicas de bancos de dados geográficos.

Todas as aplicações se comunicam com um Web Service baseado no modelo de arquitetura
apresentado no trabalho de Barczyszyn et al. (2017). Esse Web Service é responsável por
fornecer o acesso aos algoritmos utilizados pelas aplicações, ao banco de dados e aos sistemas
de informação geográficas construídos no contexto do projeto em que estas aplicações estão
inseridas.

Além destes trabalhos a linha de pesquisa conta com outros dois resultados parciais que
foram publicados em Kozievitch et al. (2016) e Minetto et al. (2016) que fizeram uso de dados
abertos da cidade de Curitiba e geraram grafos para o planejamento de rotas acessíveis com o
caminho mais curto de um ponto a outro do bairro Batel, localizado na cidade de Curitiba-PR,
com o apoio de técnicas de bancos de dados geográficos. Para o sucesso do projeto é necessário,
além do processamento eficiente dos dados a respeito das vias, o feedback colaborativo dos
cidadãos para refinar os dados existentes e, consequentemente, definir corretamente os caminhos
mais acessíveis. Dada a efetividade do método para o planejamento de rotas acessíveis e por
meio de coleta de feedbacks com especialistas e usuários percebeu-se a necessidade de não
somente planejar rotas mas também de planejar a cidade para que esta inclua gradativamente a
acessibilidade em sua construção.

1.6 Estrutura da Dissertação

Esta dissertação é composta por 7 capítulos, descritos a seguir:
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Capítulo 1: apresentação do tema, da justificativa, dos objetivos da pesquisa, da motivação
e do contexto da pesquisa;

Capítulo 2: descrição do método de pesquisa utilizado;

Capítulo 3: revisão da literatura que permeia esta pesquisa e análise dos trabalhos
relacionados;

Capítulo 4: análise de requisitos obtidos por meio de uma oficina participativa, de
entrevistas semiestruturadas e de atividades baseadas em tarefas;

Capítulo 5: criação de um protótipo do sistema de auxílio ao planejamento urbano
utilizando os requisitos encontrados na análise de requisitos;

Capítulo 6: proposição e instanciação de um submétodo de avaliação de sistemas baseados
em mapa;

Capítulo 7: conclusão e discussões dos resultados da pesquisa.
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2 Método de Pesquisa

Este capítulo apresenta a caracterização, o método de pesquisa e os passos metodológicos
adotados nesta pesquisa de mestrado. Desta forma, este capítulo tem por objetivo apresentar
as características desta pesquisa, os conceitos provenientes da IHC que serão utilizados nesta
dissertação e os passos metodológicos executados ao longo da realização da pesquisa.

2.1 Caracterização da Pesquisa

Para alcançar os objetivos propostos nesta dissertação definiu-se a metodologia de
pesquisa a seguir, sendo que os conceitos dispostos nesta seção possuem como referência o
Capítulo 2 do livro de Gerhardt e Silveira (2009).

Quanto a abordagem esta pesquisa é qualitativa, visto que, não se preocupa com
representações numéricas, mas sim, com a compreensão de um grupo social (sociedade e orgãos
públicos), buscando explicar o por quê das coisas com base nos aspectos da realidade, por
exemplo, atuação do setor público frente a necessidade de replanejamento da cidade para incluir
a acessibilidade que não podem ser quantificados.

Quanto a natureza esta pesquisa é aplicada, pois pretende gerar conhecimentos para a
aplicação prática, ou seja, desenvolvimento do Coolabore e também para a solução de problemas
específicos como por exemplo, o auxílio ao planejamento colaborativo de acessibilidade urbana
de vias públicas para pedestres.

Quanto aos objetivos esta pesquisa é exploratória, uma vez que, visa proporcionar
uma maior familiaridade com o problema do planejamento urbano colaborativo de acessibilidade.
Além disso, esta pesquisa também é descritiva, visto que exigiu da investigadora uma série de
informações sobre o que desejava-se estudar para que fosse possível descrever os fatos e os
fenômenos que envolvem o processo do planejamento urbano.

Quanto aos procedimentos esta pesquisa é uma pesquisa - ação, que pressupõe uma
participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada, neste sentido,
os pesquisadores e os sujeitos participantes estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo
na análise reflexiva da realidade e dos elementos que a integram. Neste tipo de pesquisa,
o investigador abandona o papel de observador e tem seus conhecimentos modificados em
detrimento da prática obtida no decorrer da pesquisa.

Em relação aos Sujeitos da Pesquisa definiu-se a necessidade de se obter opiniões
de três grupos distintos Representantes da Sociedade, Representantes do Setor Público e
Representantes da Academia. Em relação aos representantes da sociedade objetivamos a
participação de pessoas que residem, residiram ou possuem algum conhecimento da estrutura
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urbana da cidade de Curitiba, sendo que na primeira etapa relacionada a modelagem do domínio
optou-se por focar em pessoas que possuíam algum tipo de deficiência física e que utilizavam-se
diariamente da estrutura urbana da cidade. Em relação aos representantes do setor público,
optou-se pela participação de pessoas envolvidas com as questões do planejamento urbano
de Curitiba, sendo estas pessoas funcionárias do IPPUC. E em relação aos representantes da
academia, buscamos a participação de pessoas que ministravam ou que faziam parte de algum
programa de mestrado ou doutorado do departamento de arquitetura e urbanismo da UTFPR e
que já possuíam um contato prévio com os temas relacionados ao planejamento urbano.

Quanto a coleta de dados, realizamos no primeiro momento a extração de dados
primários da literatura, bem como de normas técnicas e outros documentos de caráter oficial.
Em seguida, definimos uma série de instrumentos de observação direta como Grupo Focal,
Entrevistas, Questionários, Cenários, Personas e Protótipos para que pudéssemos entender
melhor o contexto do planejamento urbano. Estes instrumentos de coletas de dados, bem como
as justificativas de sua utilização estão apresentadas na seção a seguir.

2.2 Referencial Teórico Metodológico

O referencial teórico-metodológico desta pesquisa adota a teoria Turn to the Wild

como base epistemológica para conduzir a pesquisa e algumas técnicas de IHC para alcançar
os objetivos desta pesquisa. A teoria Turn to the Wild6 e as demais técnicas de IHC serão
apresentadas nos parágrafos subsequentes deste capítulo.

2.2.1 Turn to the Wild

As abordagens Turn to the Wild representam uma teoria contemporânea da IHC que teve
início no meio dos anos 2000, mesmo sendo precedidas pelo livro de Hutchins (1995) que sugeria
estudar fenômenos sociais e cognitivos em contexto. As abordagens in the wild se diferem de
abordagens anteriores no sentido de não possuírem um foco na observação de práticas existentes
e sim na observação de como as pessoas se comportam cotidianamente. É a abordagem que sai
do laboratório para observar as experiências reais (ROGERS, 2012), (ROGERS et al., 2007).

Esta dissertação de mestrado utilizou a teoria Turn to the Wild como princípio norteador
da pesquisa por conta desta característica de as pesquisas adotarem como foco a observação
do cotidiano das pessoas para obter conclusões sobre o contexto estudado. Por meio desta
abordagem foi possível avaliar dados reais e relatos de pessoas que vivenciam a realidade
estudada fora dos limites da academia, como de fato entendem os problemas de acessibilidade
urbana e o processo de planejamento urbano.

6Na literatura de IHC, o termo wild não possui uma tradução para o português, por este motivo, manteve-se o
termo em inglês
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O Turn to the Wild teve início quando pesquisadores começaram a discutir a teoria do
design e o design crítico. Esta teoria, possui um crescente interesse pelo design de tecnologias
pervasivas que podem ser usadas para melhorar e tornar-se parte de todos os dias da vida de uma
pessoa. Ao invés de desenvolver soluções que se encaixem nas práticas existentes, o Turn to

the Wild tem o objetivo de experimentar novas possibilidades tecnológicas que são capazes de
mostrar que o comportamento pode mudar em determinadas situações (ROGERS, 2012).

Os estudos in the wild abordam as interdependências entre o design, a tecnologia e o
comportamento e mostram como as pessoas entendem e se apropriam das tecnologias em seus
próprios termos ou propósitos situados. Na pesquisa in the wild os pesquisadores não fornecem
instruções sobre o que deve ser feito aos participantes, e sim, observam o comportamento
destas pessoas, mudando o controle do pesquisador para o participante. Outra particularidade
da pesquisa in the wild é que os dados gerados possuem muitos fatores e interdependências
que podem estar causando um determinado comportamento. Por estes motivos, é difícil efetuar
pesquisas in the wild (ROGERS, 2012).

A questão da ética para a realização de pesquisas in the wild também deve ser
discutida, visto que, pesquisas sob esta abordagem podem ser consideradas invasivas, quando
não conduzidas devidamente. Por isso, os pesquisadores devem abordar quais estratégias são
apropriadas e como as pessoas serão tratadas ao longo da pesquisa (CHAMBERLAIN et al.,
2012).

Neste sentido, Rogers, Preece e Sharp (2011) argumentam que deve-se utilizar uma
abordagem que importe teorias diferentes do design de interação que expliquem o comportamento
das pessoas no mundo real para depois contextualizar estas teorias em pesquisas utilizadas in the

wild e construir novas teorias baseados nos estudos no in the wild.

2.2.2 Grupo Focal

A técnica de grupo focal engloba grupos que são formados geralmente por um conjunto
de três a dez pessoas, que possuem interesse em algum tópico e que estão dispostas a participar
de forma construtiva de ambientes de apoio apresentando suas próprias opiniões (BROWN,
1994), (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Por meio do grupo focal as pessoas são reunidas
em uma situação dinâmica semelhante a uma discussão ou entrevista coletiva liderada por um
facilitador que estimula os participantes a criar questões que talvez não tenham sido identificadas
em entrevistas individualizadas (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2010), (BARBOSA; SILVA,
2010).

Esta prática de grupo focal cria condições para discussões entre as pessoas e as respostas
e opiniões são rediscutidas durante a realização do grupo. Em um grupo focal a dinâmica da
discussão geralmente é gravada para uma análise posterior da coleta de dados dos participantes,
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que podem ser convidados a explicarem seus comentários de forma mais completa em um
momento posterior (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013), (BARBOSA; SILVA, 2010).

Por conta desta característica do grupo focal criar condições para discussões entre as
pessoas definiu-se que uma boa estratégia para conduzir a oficina participativa com os deficientes
físicos, que será apresentada em detalhes no Capítulo 4, seria utilizar o grupo focal para fomentar
as discussões, visto que, o ambiente contava com a presença de participantes de diferentes perfis
que estavam interessadas em discutir a acessibilidade da cidade. Por meio do grupo focal todos
os participantes puderam conhecer e discutir sobre as ideias apresentadas durante a atividade.

O benefício de se aplicar uma técnica de grupo focal é que ela propicia que diferentes
informações provindas de múltiplos pontos de vista sejam levantadas em um curto período de
tempo. Para isto, o método de grupo focal pressupõe que os participantes desenvolvam opiniões
dentro de um contexto social conversando entre si. Por este motivo, esta técnica se apresenta como
uma abordagem apropriada para investigar problemas enfrentados por comunidades (BARBOSA;
SILVA, 2010), (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Na dinâmica do grupo focal os pesquisadores propõem uma agenda para orientar
previamente as discussões, no entanto, o facilitador que tem o papel de orientar e auxiliar a
atividade possui flexibilidade para modelar questões inesperadas conforme estas forem surgindo.
O facilitador tem ainda o papel de encorajar as pessoas mais quietas a participarem da dinâmica e
controlar as pessoas mais falantes, para que estas não dominem a discussão (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013).

As questões exploradas em um grupo focal são geralmente relacionadas ao cotidiano
dos participantes e podem abordar questões como (1) quais tarefas os participantes realizam e
como as realizam; (2) como é um dia típico do participante; (3) quais as reações, opiniões ou
atitudes dos participantes sobre um determinado tópico. Além de realizar perguntas é comum o
facilitador fornecer aos participantes materiais concretos, cenários e protótipos para que sejam
relatadas experiências, impressões concretas ou sejam realizadas tarefas (BARBOSA; SILVA,
2010).

Por meio do grupo focal, pode-se obter opiniões, gerar ideias, respostas, conceitos,
identificar conflitos e expectativas e ainda descobrir problemas, desafios, atitudes e preferências
de grupos de pessoas inseridas em um contexto social (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2010),
(BAXTER; COURAGE; CAINE, 2015), (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). A dinâmica da
técnica possibilita que diferentes pontos de vista possam ser entendidos de maneira mais ampla
e que doses limitadas de desacordo e debate sejam muito informativas (BROWN, 1994).

A realização do grupo focal apresenta aos pesquisadores desafios lógicos e de gestão
que necessitam ser superados (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2010). Um deles é relacionado
ao tempo, visto que as conversas levam tempo, por este motivo, o grupo focal pode se limitar a
um número relativamente reduzido de questões. Baxter, Courage e Caine (2015) sugerem evitar
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pedir para os participantes fazerem previsões sobre algo que eles ainda não utilizaram. Além
disso, Brown (1994) comenta que deve-se ter cuidado ao se conduzir um grupo focal, no sentido
de evitar lutas de poder ou confrontos entre participantes, visto que, tais batalhas podem levar
todo o processo ao fracasso.

A técnica de grupo focal é provavelmente inapropriada para tópicos sensíveis e
controversos que podem envolver questões polêmicas como política e valores morais. Krueger
(1994) comenta que tópicos controversos podem levar a argumentos que poderiam levar a
perda da eficácia do grupo, visto que, muitos participantes podem relutar em discutir questões
profundamente pessoais em um grupo.

2.2.3 Entrevistas

As entrevistas são uma técnica comumente utilizadas na coleta de dados e levantamento
de requisitos. Por meio da entrevista ocorre uma conversa regida por um roteiro de perguntas,
em que o entrevistador busca obter informações de um entrevistado, por este motivo as
entrevistas podem ser definidas como uma conversa com propósito (KAHN; CANNELL, 1957),
(BARBOSA; SILVA, 2010). As entrevistas são uma maneira eficaz de se obter respostas, pois,
segundo Benyon (2011) a melhor forma de se descobrir os anseios e os problemas das pessoas é
conversar com elas.

Em uma entrevista são realizadas perguntas abertas, de natureza exploratória onde não
existe um tamanho de resposta predeterminado ou uma resposta predefinida; ou perguntas
fechadas, que representam um conjunto predefinido de respostas que o entrevistado deve
selecionar (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). De modo geral, as perguntas fechadas são
utilizadas em coletas de dados quantitativas e as perguntas abertas se destinam à coleta de dados
qualitativos e estudos em profundidade (BARBOSA; SILVA, 2010).

As entrevistas costumam ser gravadas em áudio, para que não se percam detalhes
importantes da fala dos entrevistados, no entanto, o pesquisador pode fazer algumas anotações
durante a entrevista (BARBOSA; SILVA, 2010). Vale lembrar, que o pesquisador deve pedir
ao entrevistado a autorização para que o áudio possa ser gravado. De modo geral, uma
entrevista deve conter uma apresentação, onde o entrevistador se apresenta e explica os objetivos
daquela entrevista; um período em que são realizadas perguntas de fácil resposta como dados
demográficos; a parte principal da entrevista onde segue-se o roteiro de perguntas e respostas;
um período onde são desfeitas eventuais tensões que surgiram na entrevista; e a conclusão em
que o entrevistador agradece a participação do entrevistado e guarda suas anotações (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2013).

É importante lembrar que a linguagem corporal do entrevistador pode influenciar as
respostas dos entrevistados no momento da entrevista por meio de expressões corporais, gestos
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ou entonação de voz, por este motivo, o pesquisador deve estar atento para minimizar estas
expressões (BARBOSA; SILVA, 2010).

Fontana e Frey (1994) afirmam que existem quatro tipos de entrevistas: entrevistas
abertas, entrevistas estruturadas, entrevistas semiestruturadas e entrevistas de grupo. Como esta
dissertação de mestrado pretende utilizar somente entrevistas estruturadas e semiestruturadas,
apenas estes dois tipos de entrevistas serão abordados nos parágrafos seguintes.

Entrevista estruturada

Nas entrevistas estruturadas, o entrevistador se mantém fiel a um roteiro previamente
definido, fazendo perguntas predeterminadas para todos os participantes na ordem especificada
no roteiro, de forma semelhante a um questionário (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013),
(BARBOSA; SILVA, 2010). As perguntas são normalmente fechadas, curtas e claras, exigindo
uma resposta descrita em um conjunto predeterminado de alternativas (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013). Neste tipo de entrevista a ordem de perguntas deve ser seguida e não existe espaço
para adicionar questões que não estão presentes no roteiro (LAZAR; FENG; HOCHHEISER,
2010)

Este tipo de entrevista é útil quando os objetivos da pesquisa são claramente
compreendidos e perguntas específicas podem ser facilmente identificadas (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013). A entrevista estruturada também funciona bem em situações em que as pessoas
não possuem muito tempo para responder as perguntas e tem como uma das principais vantagens
a facilidade em se analisar os dados coletados (LAZAR; FENG; HOCHHEISER, 2010).

Este tipo de entrevista foi utilizado contingencialmente na condução dos questionários
para alguns dos participantes da oficina participativa, apresentada no Capítulo 4, por esses
participantes possuírem limitações severas de leitura e/ou escrita e por este motivo possuírem
dificuldades em preencher os questionários sem auxílio. Nestas entrevistas, os pesquisadores
efetuaram as perguntas aos participantes da mesma forma em que estavam descritas no
questionário.

Entrevista semiestruturada

As entrevistas semiestruturadas combinam as características das entrevistas estruturadas
e das entrevistas abertas, utilizando perguntas abertas e fechadas (PREECE; ROGERS; SHARP,
2013). Por meio da entrevista semiestruturada é possível explorar tópicos em uma profundidade
e amplitude que dificilmente seria alcançada em uma entrevista estruturada (LAZAR; FENG;
HOCHHEISER, 2010).

Este modelo de entrevista não tem a intenção de ser amplamente replicável e não se
preocupa com um roteiro totalmente predeterminado antes do momento da entrevista, sendo
possível o pesquisador inserir novas perguntas a medida que novos questionamentos vão surgindo
na discussão (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Por este motivo estas entrevistas demandam
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maiores desafios no momento de analisar os dados coletados (LAZAR; FENG; HOCHHEISER,
2010).

Na entrevista semiestruturada o entrevistador dispõe de um roteiro básico com tópicos,
perguntas ou histórias que ajudam com que todos os tópicos sejam abordados com cada
entrevistado (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). O pesquisador inicia a entrevista com
perguntas pré-planejadas e, em seguida, analisa e estimula o entrevistado para ele que
complemente sua resposta de modo a obter mais informações ou de ajudar na continuidade
da entrevista, caso o entrevistado tenha esquecido algum termo ou nome relevante à pesquisa
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Este processo de questionamentos mantém-se até que
todos os tópicos relacionados à entrevista sejam discutidos (LAZAR; FENG; HOCHHEISER,
2010). Neste modelo de entrevista o entrevistado deve ter tempo livre para falar e o entrevistador
não deve antecipar uma resposta, sugerindo que determinada resposta é esperada (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2013).

Como algumas pessoas realizaram as atividades descritas no Capítulo 4 em dias distintos
da oficina participativa, optou-se por utilizar este modelo de entrevista para conduzir perguntas
semelhantes as do roteiro do grupo focal aos participantes que participaram destas atividades.
Por meio destas entrevistas, foi possível entender quais as opiniões dos participantes acerca de
cada tema abordado.

2.2.4 Questionários

Um questionário é um formulário impresso ou online com perguntas que tem o objetivo
de fornecer os dados necessários em uma pesquisa, análise ou avaliação (BARBOSA; SILVA,
2010). Os questionários são uma técnica bem estabelecida para realizar a coleta de dados de uma
grande quantidade de dados quantificáveis que podem abordar dados demográficos ou opiniões
de usuários (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013), (BENYON, 2011). Em um questionário
existem perguntas abertas ou fechadas, que devem conter instruções claras sobre como cada
pergunta deve ser respondida, indicando explicitamente se uma pergunta admite uma única
resposta ou múltiplas respostas (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013), (BARBOSA; SILVA,
2010).

Nesta pesquisa de mestrado optou-se por utilizar a técnica de questionários em dois
momentos distintos: na análise de requisitos, apresentada no Capítulo 4 e no momento dos testes
do submétodo de avaliação de sistemas baseados em mapas descrita no Capítulo 6. Em ambas
situações o questionário foi utilizado para identificar o perfil dos participantes.

As questões abordadas por um questionário devem ser redigidas de forma clara e deve-se
adotar um padrão que não misture deliberadamente questões positivas e negativas, visto que,
pode ocorrer de o pesquisador não estar presente no momento de aplicação do questionário
para resolver ambiguidades e más interpretações (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013). Se o
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questionário é longo, as perguntas podem ser subdivididas em tópicos relacionados para tornar o
questionário mais fácil e lógico. Questionários bem elaborados são uma maneira eficiente de
obter respostas específicas de um grupo de pessoas, sobretudo se este grupo for grande e estiver
geograficamente espalhado (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

2.2.5 Cenários

A técnica de cenários descreve as atividades ou tarefas que necessitam ser realizadas na
forma de uma história, que permite a exploração, o entendimento, a antecipação e discussões de
contexto, necessidades e requisitos (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013), (BENYON, 2011),
(BARBOSA; SILVA, 2010). Um cenário conta histórias reais de uma pessoa (BENYON, 2011)
e representa uma descrição narrativa informal (CARROLL, 2000) contendo uma história sobre
pessoas executando uma atividade (ROSSON; CARROLL, 2003), (CARROLL, 1995).

Um cenário fornece a ação descrevendo o que um usuário faz, de que forma realiza
a navegação e apresenta a motivação de uma persona para prosseguir um objetivo. Por meio
do cenário, o uso do sistema é apresentado e com isso pode-se imaginar como o produto vai
funcionar. Por este motivo, a parte criativa da construção do cenário é crucial, visto que é durante
este processo que os dados de campo evocam as ideias de design de produtos (NIELSEN, 2013).

Neste sentido, a técnica de cenários foi utilizada em dois momentos distintos nesta
pesquisa de mestrado, na oficina participativa descrita no Capítulo 4 e no momento dos testes
do submétodo de avaliação de sistemas baseados em mapas apresentado no Capítulo 6. Nos
dois momentos os cenários foram utilizados para auxiliar na apresentação do contexto em que
desejava-se que os participantes se inserissem no decorrer da atividade.

Os cenários são uma descrição muito personalizada que oferece uma única perspectiva
sobre um contexto e, por isso, o nível de detalhe presente em um cenário varia em detrimento de
outro cenário. Estes cenários podem ser utilizados para imaginar potenciais utilizações de um
produto, ou ainda, para captar um comportamento existente, por este motivo, é interessante incluir
nos cenários elementos emocionais ou dramáticos que ajudem na compreensão do contexto. Um
cenário pode ainda ser construído de modo a descrever uma situação futura, que pode determinar
novos cenários e, consequentemente, uma nova coleta de dados úteis para a pesquisa (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2013).

As histórias dos cenários podem conter fragmentos de atividades ou contextos e
estimulam a imaginação e a análise de contextos alternativos (BARBOSA; SILVA, 2010).
Contar histórias é uma forma natural de as pessoas explicarem o que estão fazendo e de que
forma estão realizando esta atividade, por este motivo a técnica de cenários é efetiva (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2013).
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2.2.6 Personas

A técnica de persona representa um aspecto especial da descrição de personalidade de
uma pessoa que foi construída para destacar um domínio com atitudes relevantes a um contexto
específico. As personas são construídas por meio de uma descrição que provê informações
sobre a personalidade da pessoa, suas experiências, formações, necessidades, objetivos de vida,
objetivos profissionais, emoções, contexto, traços de caráter e características físicas. Para ajudar
nessa descrição por vezes é fornecido um desenho ou foto para ilustrar as características físicas
de uma persona (NIELSEN, 2013).

Um dos benefícios de se utilizar personas no processo de design é dar a equipe de projeto
um modelo de um tipo de usuário para que sejam previstos os comportamentos daquele usuário
ao utilizar o sistema, desta forma, o design é focado no usuário. Uma descrição de persona bem
feita permite que se imagine a persona como uma pessoa real que o usuário pode se identificar
para que possa entender os desejos, necessidades e ações futuras que serão realizadas (NIELSEN,
2013).

A literatura de IHC define que uma persona pode ser construída com base em quatro
perspectivas distintas: a perspectiva orientada a objetos, a perspectiva baseada em papéis, a
perspectiva envolvente e a perspectiva baseada em ficção, que será a perspectiva utilizada nesta
dissertação. Nesta pesquisa, as personas são baseadas na ficção e são usadas para explorar o
projeto e gerar discussões sobre o contexto baseando-se nas crenças da equipe de projeto sobre
quem está usando o produto ou serviço e o que os motiva a fazê-lo (NIELSEN, 2013).

2.2.7 Protótipos

Um protótipo é uma manifestação de um design que permite que as pessoas interajam e
explorem uma determinada representação de um sistema ou uma tarefa (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013). Lim, Stolterman e Tenenberg (2008, p.2) afirmam que “Os protótipos estimulam
a reflexão e são usados pelos designers para enquadrar, refinar e descobrir possibilidades em um
espaço de design”. Desta forma, um protótipo é uma representação interativa ou implementação
concreta de um design parcial de um sistema (BENYON, 2011).

Os protótipos são úteis para atividades de discussões de ideias, visto que, normalmente
os usuários não sabem ao certo o que desejam em um produto e servem como um dispositivo de
comunicação entre membros interessados por um projeto (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).
Schön e Bennett (1996) relata que a atividade de construir protótipos estimula a reflexão sobre o
design e é reconhecida como um aspecto importante do design.

Um protótipo pode ser feito de qualquer coisa, desde um esboço em papel até uma
peça complexa de software e pode ser usado para exemplificar um conceito desde os estágios
iniciais até os estágios de especificação do produto final (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013),
(BENYON, 2011). Os protótipos que podem ser de baixa fidelidade ou de alta fidelidade,
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auxiliam nos testes de viabilidade de uma ideia e de avaliação de um produto com os usuários
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Esta pesquisa de mestrado utilizou protótipos de alta fidelidade e protótipos de baixa
fidelidade. Os protótipos de alta fidelidade foram utilizados para construção dos protótipos
ilustrados no Capítulo 5 através dos requisitos identificados no Capítulo 4. Já os protótipos de
baixa fidelidade foram desenvolvidos pelos voluntários participantes da avaliação descrita no
Capítulo 6 para que pudessem representar quais recursos gostariam de ver na interface analisada.

Prototipação de baixa fidelidade

Um protótipo de baixa fidelidade é um protótipo que se utiliza de materiais como
papel, cartolina, metal e madeira e é um protótipo muito diferente da versão final do produto.
Os protótipos de baixa fidelidade são úteis por serem baratos, simples, de rápida produção e
modificação, por este motivo, estes protótipos dão suporte à exploração de alternativas de design
e ideias (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Os protótipos de baixa fidelidade nunca se destinam a serem mantidos e integrados no
produto final e alguns exemplos de protótipos de baixa fidelidade são (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013):

∙ Storyboard: Referem-se a uma série de esboços utilizando telas esboçadas ou esboços de
desenhos que mostram como um usuário pode progredir em uma tarefa usando o produto
em desenvolvimento;

∙ Sketch: Apresentam esboços de tela de baixa fidelidade que podem ser desenhados à mão
ou utilizando-se de ferramentas computacionais;

∙ Prototipação com Cartões: Este tipo de prototipação utiliza-se de pequenos cartões
(usualmente com 7 x 12 cm) que representam as telas ou elementos de uma tarefa. Por
meio dos cartões, os usuários podem simular que estão realizando uma determinada tarefa.

Algumas vantagens de se utilizar de um protótipo de baixa fidelidade são o custo baixo
de desenvolvimento, a avaliação de múltiplos conceitos de design, a comunicação, as questões
de layout de tela, a possibilidade de identificação de requisitos e a demonstração de como um
conceito funciona. Já as desvantagens incluem a verificação limitada de erros, a especificação
pobre em detalhes de código, as limitações de fluxo e navegação e a utilidade de testes de
usabilidade limitada (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Prototipação de alta fidelidade

A prototipação de alta fidelidade utiliza materiais que provavelmente estarão no produto
final, por este motivo, os protótipos produzidos são muito parecidos ou serão de fato o produto
final ao final da etapa de prototipação. Este tipo de prototipação é útil para apresentar ideias
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às pessoas e para testar questões técnicas e são desenvolvidos utilizando-se linguagens de
programação e outras ferramentas (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

Os protótipos de alta fidelidade são totalmente interativos, dirigidos aos usuários e
possuem a mesma aparência do produto final e por este motivo, podem ser facilmente convertidos
no produto final. No entanto, o desenvolvimento deste tipo de protótipo é mais caro, não serve
para a coleta de requisitos e sua criação demanda um tempo maior, se comparado aos protótipos
de baixa fidelidade (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013)

2.3 Passos Metodológicos

Os passos metodológicos que compõem esta pesquisa de mestrado são os seguintes:

Tabela 1 – Passos Metodológicos

Passo Nome Objetivo da Etapa
Objetivos

Específicos
Relacionados

1

Desenvolvimento de um
submétodo para análise
dos problemas de
mobilidade para pessoas
com deficiência física
no contexto brasileiro

Criar um submétodo baseado nos
trabalhos da literatura, nas normas da
ABNT 9050 e em técnicas de IHC para
identificar os problemas de mobilidade
enfrentados pelas pessoas com
deficiência no contexto brasileiro

Objetivo
Específico 1

2

Realização de uma
oficina participativa na
Associação dos
Deficientes Físicos do
Paraná - ADFP

Identificar por meio de uma oficina
participativa os problemas de
mobilidade enfrentados pelos
voluntários da ADFP ao se
locomover pela cidade

Objetivo
Específico 1

3

Realização de atividades
baseadas em tarefa e
entrevistas
semiestruturadas
na ADFP

Realizar as atividades baseadas em
tarefa, entrevistas semiestruturadas e
aplicar questionários para entender
por meio de conversas com
voluntários, quais os problemas de
mobilidade presentes no cotidiano de
umapessoa com deficiência

Objetivo
Específico 1

4

Estabelecimento de
requisitos para o sistema
de rotas e para o sistema
de planejamento urbano

Identificar e estabelecer os requisitos
que serão utilizados no
desenvolvimento do protótipo da
aplicação de auxílio ao planejamento
urbano

Objetivo
Específico 1
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5
Elaboração de protótipos
de alta fidelidade

Realizar a construção dos protótipos
do Coolabore, sistema de auxílio ao
planejamento urbano

Objetivo
Específico 2

6

Desenvolvimento do
DIVA, submétodo de
avaliação de sistemas
baseados em
mapa que utilizam
crowdsourcing

Descrever o submétodo de avaliação
DIVA criado para avaliar sistemas
como o do protótipo desenvolvido,
que sejam baseados em mapa e usem
crowdsourcing. Este submétodo foi
desenvolvido após uma revisão
sistemática da literatura onde não
identificou-se métodos que avaliassem
os critérios desejados nessa pesquisa.

Objetivo
Específico 3

7

Avaliação do protótipo
do sistema tendo como
objeto de estudo a
cidade de Curitiba-PR

Verificar se era possível avaliar o
protótipo do sistema de auxílio ao
planejamento urbano utilizando o
submétodo de avaliação DIVA, de
sistemas baseados em mapa que
utilizam crowdsourcing

Objetivo
Específico 4

Os capítulos a seguir apresentam os resultados dos passos aqui relacionados. Os passos
1, 2, 3 e 4 têm como resultado o Capítulo 4 que apresenta o resultado das atividades e a análise
de requisitos. O passo 5 é apresentado no Capítulo 5. E os passos 6 e 7 têm como resultado o
Capítulo 6. A Figura 2 ilustra esta relação entre os passos metodológicos e os capítulos.

Figura 2 – Relação entre os Passos Metodológicos e os Capítulos
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3 Revisão de Literatura

Este capítulo tem por objetivo realizar a revisão de literatura desta pesquisa. Aqui
são abordadas as áreas de planejamento urbano, acessibilidade no contexto urbano e interação
humano-computador. Ao final do capítulo são apresentados e analisados os trabalhos relacionados
a esta pesquisa.

3.1 Planejamento Urbano

Pensando nas transformações que devem ocorrer para que a cidade possa se transformar
em um ambiente inclusivo, uma maneira de se englobar a análise do meio, os recursos disponíveis
e as opiniões dos cidadãos que se locomovem dentro dos limites das cidades é efetuar o processo
de planejamento urbano, que é um dos principais responsáveis por promover a adequação do
espaço físico.

O conceito de planejamento urbano está relacionado aos conceitos de desenho urbano,
urbanismo e gestão urbana, onde se tem como objeto de estudo a cidade em termos físicos,
sociais, culturais e econômicos (SOUZA, 2002). O planejamento urbano define um conjunto
de medidas tomadas para que sejam atingidos os objetivos desejados para a cidade, levando em
consideração os recursos disponíveis e os fatores externos que podem influenciar no processo
(DUARTE, 2013).

Além disso, o planejamento urbano reconhece e localiza as tendências ou as propensões
naturais para o desenvolvimento, também estabelece regras de ocupação do solo, definindo as
principais estratégias e políticas do município e explicita as restrições, proibições e limitações que
deverão ser observadas para preservar e ampliar a qualidade de vida dos munícipes (REZENDE,
2006). Por conta destas características, para que seja possível atingir os objetivos do planejamento,
faz-se necessário saber quais são os objetivos, recursos disponíveis e qual o contexto que se
pretende atingir por meio dos objetivos. Se ocorrer alguma falha em qualquer um destes aspectos,
o planejamento pode ser inviabilizado (DUARTE, 2013).

Outro aspecto importante do planejamento urbano é a participação da sociedade na
adequação dos espaços para que se obtenha uma cidade inclusiva, visto que, conforme definido
por Sassaki (2006, p.41) “quanto mais sistemas comuns da sociedade adotarem a inclusão, mais
cedo se completará a construção de uma verdadeira sociedade para todos”. No entanto para que
os cidadãos se tornem parte atuante da sociedade, esta participação deve sobretudo possibilitar a
autonomia e a independência das pessoas no espaço urbano e também nas tomadas de decisões
para que ocorra o processo de empoderamento.
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A autonomia e a independência são conceitos complementares sendo que a autonomia
representa “a condição de domínio do ambiente físico e social, preservando ao máximo a
privacidade e a dignidade da pessoa” e a independência “é a faculdade de decidir sem necessitar
da intervenção de outras pessoas” (MANTOAN, 1997, p.147).

Por meio da autonomia e da independência pode ocorrer o processo de empoderamento
que possibilita que uma pessoa ou grupo use seu poder pessoal inerente à sua condição para
tomar o controle de sua vida (SASSAKI, 2006). Este empoderamento representa a força motriz
para que os cidadãos possam tomar decisões e fazer escolhas que interferem diretamente na sua
relação com o meio urbano, visto que, o acesso à cidade é um direito de todos.

3.1.1 Etapas do Planejamento Urbano

A abordagem do planejamento urbano existente nos dias atuais baseia-se na ideia da
cidade como um sistema dinâmico, onde o desenvolvimento da área é auxiliado por mecanismos
que controlam e simulam o processo de desenvolvimento da cidade (HALL, 2002). Essa
abordagem foi definida por Mcloughlin (1969) que lançou as bases do planejamento sistêmico.
No planejamento sistêmico, a cidade é um sistema composto por atividades humanas e os
espaços que as suportam, que no documento são chamadas de partes, sendo que essas partes
estão intimamente conectadas por fluxos e canais de circulação. Desta forma, para intervir nesse
sistema é necessário reconhecer o caráter dinâmico e sistêmico das cidades.

Partindo da afirmação de Mcloughlin (1969) de que a cidade é vista como um sistema
composto por sub-sistemas e, por sua vez, parte de um sistema mais amplo, o autor propõe
uma sequência de seis etapas a serem seguidas no processo de planejamento urbano que é
visto como um processo cíclico em que os resultados passam a servir para a análise e geram
retroalimentações para outras fases do processo.

∙ Etapa 1: Esta etapa efetua uma avaliação preliminar do sistema para que os primeiros
problemas, motivações, desejos ou insatisfações sejam identificados;

∙ Etapa 2: À partir do resultado da etapa 1, inicia-se a etapa 2 de formulação dos objetivos
que desencadeará uma série de decisões posteriores;

∙ Etapa 3: A seguir, efetua-se a representação do sistema urbano de forma que ele possa ser
modelado, entendido e testado sob circunstâncias diversas. Esta etapa torna explícito os
problemas a serem enfrentados, o contexto em que se está atuando e os limites do que é
possível realizar;

∙ Etapa 4: A etapa 4 tem por objetivo delinear os possíveis cursos de ação a serem seguidos
pelo sistema, para que se representem os meios necessários para atingir os fins desejados;
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∙ Etapa 5: Nesta etapa, as alternativas devem ser avaliadas segundo os objetivos definidos
anteriormente para que posteriormente as alternativas mais adequadas sejam selecionadas,
desenvolvidas e reavaliadas em um processo iterativo para encontrar a alternativa final que
se deseja alcançar;

∙ Etapa 6: Por fim, a etapa 6 de implementação envolve a orientação, o controle e a revisão
das ações para que o plano seja realizado.

3.1.2 O Planejamento Urbano e a Computação

O processo de planejamento urbano pode ser mais eficaz utilizando-se de recursos
computacionais para auxiliar em todo processo. Um exemplo disso é que o planejamento urbano
dispõe de uma grande quantidade de dados a serem analisados, que poderiam ser facilmente
modeladas, armazenadas e recuperadas em um Sistema de Informação Geográfica (SIG, em
inglês GIS)7.

Essa eficácia é reforçada por Silva e Loureiro (2015) que afirmam que a infra-estrutura
das cidades podem ser bem analisadas utilizando-se de sistemas computacionais para tentar, por
exemplo, predizer a mobilidade dos usuários e melhorar o planejamento urbano.

Pensando nesta questão, da eficácia das soluções computacionais em atender problemas
complexos como o do planejamento urbano, foram desenvolvidos trabalhos que relatam
ferramentas computacionais que auxiliam no processo de planejamento urbano. Estes trabalhos,
disponíveis na literatura, utilizam abordagens que compreendem o planejamento urbano baseado
em mapas acessíveis, o planejamento urbano baseado no planejamento de rotas e o planejamento
urbano baseado na análise do trânsito.

No que tange o âmbito de planejamento urbano baseado em mapas acessíveis
foram desenvolvidos trabalhos como Karimi, Zhang e Benner (2013) que criaram um mapa
personalizado para os diversos tipos de deficiências na Universidade de Pittsburg e Bardaro et
al. (2015) que elaboraram mapas acessíveis com rotas acessíveis para pessoas com habilidades
motoras comprometidas.

No que se refere ao planejamento urbano baseado no planejamento de rotas foram
desenvolvidos diversos trabalhos como o trabalho de Thill, Dao e Zhou (2011) que busca
planejar a melhor rota no interior da Universidade Estadual de Nova York em Búfalo; Neis
(2015) que utiliza um algoritmo modificado para estabelecer a melhor rota para cadeirantes; Yang
e Mackworth (2007) que definem a melhor rota para cadeirantes por meio de um algoritmo de
inteligência artificial; Kozievitch et al. (2016) que expõem os conceitos, aplicações e desafios de
se explorar um planejador de rotas para usuários de cadeiras de rodas; e Minetto et al. (2016) que

7SIG - Um SIG é o resultado da integração de três aspectos da computação: sistemas de gerenciamento de
banco de dados geográficos, interface gráfica e técnicas e algoritmos para análise de dados espaciais (KEMP;
GOODCHILD, 1990)
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apresentam um modelo alternativo que utiliza-se de dados abertos para efetuar o planejamento
de rotas para cadeirantes. Este modelo é baseado em calçadas, rampas, faixas de pedestres, GIS,
grafos e no feedback colaborativo dos usuários para refinar o modelo e descrever os caminhos
acessíveis.

Esses estudos foram importantes para a melhoria das aplicações, no entanto, novas
pesquisas ainda são necessárias, visto que, Kasemsuppakorn e Karimi (2009) afirmam que é
necessário o desenvolvimento de rotas personalizadas que informem, além do melhor caminho,
os impedimentos de mobilidade. Pensando nessa necessidade do desenvolvimento de rotas
personalizadas foram desenvolvidos os estudos de Pan, Han e Law (2010) que desenvolveram
uma rota acessível para cadeirantes por meio de um algoritmo de exploração de árvores e Sobek
e Miller (2006) que criaram um sistema web para rotas acessíveis com foco em deficiências
físicas que define o melhor caminho utilizando o algoritmo de Dijkstra.

Outra forma de se efetuar o planejamento urbano é a análise de trânsito e do transporte
nos espaços urbanos. Esta abordagem foi utilizada por trabalhos como Wang et al. (2011) que
estuda a relação entre a acessibilidade no transporte e a distribuição populacional para calcular a
acessibilidade de uma região; Zheng et al. (2011) que modela a cidade em regiões disjuntas para
posteriormente efetuar o planejamento urbano por meio da análise dos dispositivos GPS dos
taxis que viajam pelas áreas urbanas; e Yin et al. (2015) que tem como foco entender a relação
do transporte com o planejamento urbano. Para isso, Yin et al. (2015) criaram um protótipo web
que utiliza o OpenStreetMap8 e aplicações próprias como fonte de dados do trânsito da cidade
para analisar a acessibilidade na cidade de Chicago.

Pensando na questão do Desafio 4 do planejamento urbano, de atender aos desafios da
mobilidade urbana, descritos pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR,
2016) os cidadãos podem ser incluídos em um sistema que analise suas percepções de
mobilidade, para que se descubra onde são necessárias as adequações de acessibilidade dentro
do perímetro urbano, visto que, a acessibilidade é uma variável importante no desenvolvimento
do planejamento urbano.

3.2 Acessibilidade no Contexto Urbano

Existem diversas normas mundiais, nacionais e regionais que regulamentam a
acessibilidade no contexto das cidades, como por exemplo, a DIN 18024-1 (DIN, 1998) que
regulamenta a acessibilidade na Alemanha, a ISO 21542: 2011 (ISO, 2011) que aborda a
acessibilidade de construções a nível mundial, a ISO TC 159/5C 4 (ISO, 1983) que discute as
questões de ergonomia da interação das pessoas com os sistemas, a NBR 9050 (ABNT, 2015)
que discorre sobre a acessibilidade de edificações, mobiliários, espaços e equipamentos urbanos,

8O OpenStreetMap é um projeto de mapeamento colaborativo para criar um mapa livre e editável do mundo,
disponível em https://www.openstreetmap.org/ Acessado em 09/11/2016
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o Decreto no 1066 (CURITIBA, 2006) que estabelece critérios para a construção e reconstrução
de calçadas na cidade de Curitiba-PR e a Lei no 14771 (CURITIBA, 2015) que dispõe sobre a
revisão do plano diretor e apresenta os princípios para a acessibilidade na cidade de Curitiba-PR.

No contexto brasileiro, a acessibilidade é definida segundo a NBR 9050 (ABNT, 2015)
como a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a utilização com
segurança e autonomia de edificações, transportes, informação, espaços ou equipamentos urbanos
por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Mesmo com a definição da NBR, muitos
autores ainda divergem sobre o que representa o termo acessibilidade, como é relatado em
Grinover (2006, p.9) que afirma que a acessibilidade “evoca diversos conceitos ligados às
possibilidades de acesso dos indivíduos”.

Segundo BRASIL (2006, p.21), acessibilidade urbana refere-se “à facilidade em distância,
tempo ou custo de se alcançar os destinos desejados na cidade com autonomia”. Grinover
(GRINOVER, 2006) acredita que a acessibilidade deve proporcionar a disponibilidade de
instalações ou de meios físicos que permitam o acesso de qualquer cidadão à cidade, já Jones
(JONES, 1981) afirma que a acessibilidade está relacionada com a oportunidade que um indivíduo
possui de participar de uma atividade em determinado local de forma autônoma.

A acessibilidade também está associada frequentemente ao conceito de desenho universal
descrito por Roland Mace, que tem por objetivo determinar características de produtos e
ambientes a serem usados pela maior extensão de pessoas sem que haja a necessidade de
adaptação ou design especializado. O desenho universal é regido por um conjunto de sete
princípios que promovem um uso simples, intuitivo, de baixo esforço físico e equitativo do
produto. Esses princípios tratam também da flexibilidade, percepção da informação, tolerância a
erros e tamanho adequado para acesso e uso (UDI, 1997) .

Por meio da análise dessas definições, percebe-se que mesmo com a divergência de
pensamento entre os autores, as definições se complementam para explicar o que a acessibilidade
representa. Fica claro ainda, a constante preocupação acerca da promoção da acessibilidade
no espaço urbano. Essa preocupação se explica pelo fato de que desde 1981 já se afirmava a
necessidade de analisar o indivíduo e o ambiente para que se entenda a deficiência, visto que,
grande parte dos efeitos de uma deficiência na vida diária de uma pessoa está relacionada ao
ambiente em que esta pessoa está inserida (ECOSOC, 1981) e, também, pelas estatísticas que
mostram que mais de 1 bilhão de pessoas no mundo (ONU, 2014), 6,2% de pessoas no Brasil
(IBGE, 2013) e 354.964 de pessoas em Curitiba-PR (IPARDES, 2017) possuem algum tipo de
deficiência (IPARDES, 2017).

No contexto urbano, o conceito de acessibilidade se relaciona também com a questão
da mobilidade urbana que é um atributo que refere-se à facilidade de deslocamento das pessoas
no espaço urbano por meio de toda a infra-estrutura (vias, calçadas, rebaixamentos, entre
outros) disponível (BRASIL, 2006). A mobilidade urbana define-se como a “habilidade de
movimentar-se em decorrência das condições físicas e econômicas” (VASCONCELLOS, 2001,
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p.40) e também é um atributo associado às pessoas no meio urbano que buscam de diferentes
formas atender e suprir as necessidades de deslocamento (VACCARI; FANINI, 2011).

Uma cidade acessível deve combinar acessibilidade com mobilidade urbana, para que
seus habitantes se desloquem utilizando-se de toda infra-estrutura disponível para chegar aos
espaços urbanos de forma independente. No entanto, para que isto ocorra, é necessário que a
cidade não seja somente acessível, mas sim promotora da inclusão social urbana, visto que, a
acessibilidade e a inclusão são conceitos distintos, uma cidade inclusiva é automaticamente
acessível, mas o oposto não é verdade, já que somente acessibilidade não implica na inclusão.

A inclusão social conceitua-se como “o processo pelo qual a sociedade se adapta para
poder incluir em seus sistemas sociais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente,
estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade” (SASSAKI, 2006, p.39). Neste sentido,
por meio da inclusão social ocorre não somente o processo de inserção da pessoa com deficiência,
mas também a possibilidade destas pessoas atuarem como protagonistas do espaço urbano ao
qual pertencem.

Este protagonismo propicia que os indivíduos possam opinar sobre as modificações que
poderiam ser realizadas no perímetro urbano para tornar a cidade mais adequada aos moradores,
mas não somente isso, essas opiniões além de definir as melhorias que são de interesse da
população servem como uma forma de promover a inclusão social.

Para incluir as pessoas, “a sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de
que ela precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros” (CLEMENTE, 1996,
p.4). Neste sentido, o processo de inclusão pressupõe que ocorram transformações nos ambientes
físicos e na mentalidade das pessoas (SASSAKI, 2006). Essas transformações devem levar
em consideração além das questões de acessibilidade e de mobilidade, as limitações que cada
indivíduo possui para que possa-se construir espaços inclusivos. Estas limitações devem inclusive,
considerar as deficiências das pessoas que integram a estrutura da cidade.

Durante a realização do Censo 2010 (IBGE, 2010a) foram levantados alguns dados sobre
a deficiência no Brasil. Em relação ao país como um todo, 45.606.048 de brasileiros (23,9%
da população total) possui algum tipo de deficiência sendo que deste número 25.800.681 se
autodeclaram como mulheres e 19.805.367 se autodeclaram como homens. Considerando-se
a região sul do país, onde esta pesquisa foi realizada, de um total de 27.386.891 residentes,
6.164.158 (22,50% da população) possui algum tipo de deficiência. Analisando o estado do
Paraná verificou-se que do total de habitantes do estado, 2.283.022 pessoas possuem algum tipo
de deficiência, em porcentagem este número representa 21,86% da população. Em Curitiba,
cidade escolhida para a realização das análises referentes a esta pesquisa, obteve-se que de uma
população de 3,2 milhões de habitantes da região metropolitana de Curitiba, 20,5% declararam
possuir algum tipo de deficiência, o que contabiliza 661.832 pessoas na Região Metropolitana de
Curitiba.
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3.2.1 Tipos de Deficiência

Considera-se pessoa com deficiência aquela com limitação ou incapacidade para o
desempenho de determinada atividade e que se enquadra em uma das cinco categorias abaixo
(BRASIL, 2004a):

∙ Deficiência Física: Representa a alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, comprometendo a função física. Essa categoria engloba as deficiências
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia,
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia
cerebral, nanismo e também inclui as pessoas que possuem membros com deformidade
congênita ou adquirida;

∙ Deficiência Auditiva: É caracterizada pela perda bilateral, parcial ou total, de 41 dB ou
mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz;

∙ Deficiência Visual: Compreende as pessoas cegas (acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho); daltônicas (dificuldade ou impossibilidade de distinguir todas ou
algumas cores) (BRUNI; VELASCO; CRUZ, 2006); baixa visão (acuidade visual entre
0,3 e 0,05 no melhor olho) e também as que possuem a medida do campo visual em ambos
os olhos igual ou menor que 60 graus;

∙ Deficiência Mental: Refere-se às pessoas com funcionamento intelectual
significativamente inferior à média e que possuem limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidades adaptativas como comunicação, cuidado pessoal, habilidades
sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas,
lazer e trabalho;

∙ Deficiência Múltipla: Compreende as pessoas que possuem a associação de duas ou mais
deficiências.

Esta pesquisa tem como foco de estudo a deficiência física, por este motivo algumas
informações extras sobre esta deficiência serão apresentadas nos parágrafos subsequentes.

Macedo (2008) define um conjunto com alguns tipos de deficiência como a Paraplegia,
que é a paralisia total ou parcial da metade inferior do corpo; Paraparesia, que representa
a perda parcial das funções motoras dos membros inferiores; Monoplegia e Monoparesia
que são respectivamente a perda total e perda parcial das funções motoras de um membro
(que pode ser membro superior ou inferior); Tetraplegia que representa a paralisia total ou
parcial do corpo, comprometendo as funções dos braços e pernas; Tetraparesia que é a perda
parcial das funções motoras dos membros inferiores e superiores; Triplegia e Triparesia que
representa respectivamente a perda total e a perda parcial das funções motoras em três membros;
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e Hemiplegia e Hemiparesia que são respectivamente a perda total e parcial das funções motoras
de um hemisfério do corpo.

Outra deficiência física citada em diversos trabalhos da literatura é a paralisia cerebral,
que é caracterizada pela lesão que afeta uma ou mais áreas do sistema nervoso central e que
causa uma alteração dos movimentos controlados ou posturais da pessoa. Este tipo de deficiência
pode aparecer já na primeira infância e pode ou não causar a deficiência mental (RUSSMAN;
TILTON; GORMLEY, 1997). Além da paralisia cerebral outros tipos de deficiência como a
Lesão na Medula Espinhal, Distrofias Musculares Progressivas e Esclerose Multipla podem
acometer os deficientes físicos.

As deficiências, de modo geral, podem limitar a mobilidade das pessoas no ambiente
urbano, por este motivo, é importante que o planejador urbano entenda estas questões e busque
alternativas para auxiliar a construção de um planejamento urbano que considere as necessidades
das pessoas com deficiência. Neste sentido, a Interação Humano Computador é uma das áreas do
conhecimento que pode ser utilizada nas pesquisas de planejamento urbano, de modo a buscar
este planejamento urbano inclusivo e colaborativo.

3.3 Interação Humano Computador (IHC)

A acessibilidade pode ser abordada em diversas áreas do conhecimento, sendo que na
Ciência da Computação, uma das áreas em que ela está inserida é a IHC. A IHC surgiu em
1980 para designar teoria e prática relacionadas à interação entre ser humano e computador
e englobava a ciência da computação, a ciência cognitiva e a engenharia de fatores humanos
(CARROLL, 2016). No entanto, percebeu-se ao longo do tempo que diversos profissionais de
outras disciplinas estavam interessados neste tipo de pesquisa, com isso, a IHC rapidamente
expandiu-se para muitas áreas, trazendo diversos conceitos e abordagens à pesquisa de IHC,
tornando-se multidisciplinar e ultrapassando as fronteiras da Ciência da Computação.

A IHC tem por objetivo o tratamento do “design, da avaliação e da implementação de
sistemas de computação interativos para uso humano e estuda fenômenos importantes que os
rodeiam” (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013, p.9-10). Desde o início as pesquisas da IHC tem
como foco de estudo a usabilidade, visto que, a IHC veio para superar o desafio da Computação
Pessoal9, onde a usabilidade era deficiente para os usuários que pretendiam utilizar o computador
como ferramenta. Considerando-se a característica multidisciplinar da IHC, nos dias atuais, a
usabilidade representa mais do que a facilidade de utilização de um sistema (CARROLL, 2016).

Segundo Fallman (2011) a IHC pode ser dividida em três ondas de desenvolvimento que
coexistem até os dias atuais, conforme descrito na Tabela 2. A primeira onda possui a base nos

9A computação pessoal é definida como a computação que faz com que todas as pessoas no mundo sejam
um potencial usuário de computador e inclui softwares de uso pessoal, como planilhas, jogos e editores de texto
e plataformas de computadores pessoais, como sistemas operacionais, hardware e linguagens de programação
(CARROLL, 2016)
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fatores humanos e na ciência cognitiva, a segunda onda possui base na psicologia cognitiva e
nos atores humanos e a terceira onda possui base em uma matriz fenomenológica que adota
múltiplas teorias e posicionamentos de forma não exclusiva.

Tabela 2 – Ondas da IHC. Fonte: Adaptação e Tradução Livre de Harrison, Tatar e Sengers
(2007)

Primeira Onda Segunda Onda Terceira Onda

Metáfora da
Interação

Interação como
acoplamento

homem-
máquina

Interação
como

comunicação
de informação

A interação fenomeno-
logicamente

situada

Objetivo
Central da
Interação

Otimizar o
ajuste

entre homem
e máquina

Otimização da
precisão e

eficiência da
transferência de

informações

Apoio à ação situada
no mundo

Típicas
Questões
de Interesse

Como
podemos
corrigir

problemas
específicos
que surgem

na interação?

Quais
incompatibilidades

surgem na
comunicação entre

computadores e
pessoas?

Como podemos
modelar com precisão

o que as pessoas
fazem?

Como podemos
melhorar a

eficiência do uso
do computador?

Que atividades
existentes no mundo

devemos apoiar?
Como os utilizadores

utilizam as tecnologias
e como podemos

apoiá-las?
Quais são as

políticas e valores
no local de interação

e como podemos
suportá-los no design?

A primeira onda da IHC tem como foco um conjunto de fatores humanos e de engenharia
que tratam a “interação homem-máquina”10 e consideram o design como um problema importante
(HARRISON; TATAR; SENGERS, 2007). Neste sentido, o objetivo dos trabalhos desta onda é
otimizar a relação entre os seres humanos e as máquinas para que o produto possa ser operado
de maneira mais simples. Com influência na ciência cognitiva a primeira onda preocupa-se com
fatores empíricos como a eficiência, tolerância a erros, facilidade de aprendizado, entre outros
para a proposição de diretrizes de design que facilitam a operação dos sistemas, mas considera
as necessidades do usuário de forma superficial, entendendo que o indivíduo é neutro e isolado
de seu contexto social (FALLMAN, 2011).

A segunda onda da IHC procura resolver as lacunas da primeira onda, deslocando a
ênfase dos estudos em um usuário isolado para analisar os fenômenos das comunidades utilizando
aplicações de forma colaborativa e considerando o contexto global em que os sistemas se aplicam.

10Este termo está entre aspas, pois ele não é mais utilizado nas pesquisas de IHC
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Nesta onda, a interação é tratada como comunicação de informação e considera-se a mente
humana e o computador como processadores de informação acoplados, onde no centro do
processo encontram-se os usuários, os fenômenos e problemas de processamento, trabalhando
de forma conjunta (HARRISON; TATAR; SENGERS, 2007). Por este motivo o objetivo central
da segunda onda é a otimização da precisão e a eficiência da transferência de informações entre
os indivíduos e o sistema. Os estudos nesta onda, são baseados na Psicologia Cognitiva, na
Etnografia e em práticas como o Design de Interação e os Sistemas Colaborativos (FALLMAN,
2011).

A terceira onda da IHC diferentemente das outras ondas, considera que a interação
acontece de forma fenomenologicamente situada, para isso, utiliza-se de uma matriz
fenomenológica que adota múltiplas teorias e posicionamentos de forma não exclusiva e
trata da complexidade das interações dos indivíduos com o sistema, por meio do “design
de produtos interativos que fornecem suporte às atividades cotidianas das pessoas” (PREECE;
ROGERS; SHARP, 2013, p.28), (FALLMAN, 2011). Esta onda possui uma variedade de
abordagens e tem como objetivo apoiar a ação situada e a criação de significado em contextos
específicos, formalizando situações ricas, complexas e confusas que ocorrem no mundo real.
A matriz fenomenológica da terceira onda da IHC tem por objetivo trabalhar com as múltiplas
perspectivas de um projeto, utilizando-se de uma variedade de abordagens, métodos e estruturas
específicas para prever e explicar o comportamento e a experiência humana (HARRISON;
TATAR; SENGERS, 2007).

Por conta da característica da primeira onda de realizar a otimização de sistemas já
existentes, verifica-se que esta dissertação não faz parte desta onda, visto que, este trabalho
propõe-se a apresentar e modelar um sistema inédito que por estar sendo construído de forma
colaborativa não necessita de uma pesquisa focada apenas em otimização. Em contrapartida,
percebe-se que esta dissertação de mestrado se encaixa bem entre as pesquisas de segunda onda,
por conta do objetivo de melhorar a eficiência de processos por meio de abordagens democráticas
que criam ambientes onde as pessoas podem se expressar durante o processo de interação e
as pesquisas de terceira onda, por conta do caráter fenomenologicamente situado da pesquisa
pautada em uma situação de um contexto real, onde utiliza-se das atividades já existentes para
apoiar o desenvolvimento da pesquisa.

Com o objetivo de exemplificar de que forma este trabalho se insere tanto na segunda
quanto na terceira onda, optou-se por relacionar, considerando os aspectos desta pesquisa,
algumas das questões de interesse da Tabela 2 referentes à segunda e terceira onda da IHC com
as atividades realizadas durante o desenvolvimento desta dissertação, identificando em quais
capítulos tais perguntas podem ser respondidas.

Questões de Interesse - Segunda Onda

∙ Quais incompatibilidades surgem na comunicação entre computadores e pessoas?
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Essas incompatibilidades podem ser encontradas por meio da conversa com as pessoas para
entender de que forma elas se relacionam com o meio em que habitam, conforme realizado
durante as atividades de análise de requisitos no Capítulo 4 e também no momento de
verificar se uma solução atende aos objetivos propostos e se poderia ser incluída no
cotidiano conforme verificado durante a aplicação do submétodo DIVA no Capítulo 6,
mais especificamente na Seção 6.4.

∙ Como podemos modelar com precisão o que as pessoas fazem?

Entendendo de que forma as pessoas realizam suas atividades por meio de técnicas como
as técnicas de grupo focal, entrevistas, questionários, personas, cenários entre outras
apresentadas no Capítulo 4 e no Capítulo 6 que podem facilitar esta análise.

∙ Como podemos melhorar a eficiência do uso do computador?

Por meio da construção de ferramentas que podem apoiar as atividades realizadas pelas
pessoas como o protótipo do sistema Coolabore-PROT, apresentado no Capítulo 5.

Questões de Interesse - Terceira Onda

∙ Que atividades existentes no mundo devemos apoiar?

Atividades que podem fazer uso da tecnologia para facilitar o processo, como por exemplo,
a atividade do planejamento urbano de vias públicas considerando a opinião dos cidadãos
e também questões de orçamento conforme apresentado no Capítulo 1.

∙ Como os utilizadores utilizam as tecnologias e como podemos apoiá-las?

Esta questão pode ser verificada junto a contextualização do problema de se realizar
o planejamento urbano apresentado no Capítulo 1 e também junto a conversas com
especialistas e representantes da população realizadas nos Capítulos 4 e 6.

∙ Quais são as políticas e valores no local de interação e como podemos suportá-las no
design?

É possível entender essas políticas durante a conversa com especialistas realizada no
Capítulo 6 e podemos suportá-las no design por meio da construção de sistemas como o
Coolabore-PROT apresentado no Capítulo 5.

Por conta do caráter multidisciplinar da IHC, as pesquisas podem abordar áreas distintas
como a Usabilidade, a Comunicabilidade, Acessibilidade, Engenharia Cognitiva e envolver
diversos métodos e técnicas de avaliação baseadas em heurísticas, diretrizes e recomendações
sobre diferentes aspectos como eficácia, eficiência, experiência de uso e emoção.

A Usabilidade é definida como “um conjunto de atributos relacionados com o esforço
necessário para um uso de um sistema interativo e relacionados com a avaliação individual de tal
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uso, por um conjunto específico de usuários” (ABNT, 2001, p.9). Neste sentido, a usabilidade
está relaciona à facilidade de aprendizagem, uso da interface e satisfação do usuário ao fazer
uso de um sistema interativo (NIELSEN, 1993) e enfoca o modo como um sistema é afetado
por características dos usuários (SHARP; ROGERS; PREECE, 2007). A usabilidade pode ser
avaliada por meio de heurísticas como a visibilidade do status do sistema, compatibilidade do
sistema com o mundo real, controle do usuário e liberdade, consistência e padrões entre outros
(NIELSEN; LORANGER, 2007).

Após a comunidade de IHC definir os conceitos e as técnicas relacionadas à usabilidade
logo percebeu-se que antes de possibilitar a usabilidade adequada de sistemas era necessário
pensar em formas de promover o acesso de todas as pessoas de forma igualitária aos sistemas,
por este motivo fez-se necessário a criação de novos estudos e de uma nova maneira de conduzir
as pesquisas, tendo como foco de análise não somente a usabilidade, mas sim a acessibilidade
dos sistemas.

A acessibilidade no contexto da IHC está relacionada à capacidade do usuário de acessar o
sistema sem que a interface o imponha obstáculos (BARBOSA; SILVA, 2010). É “a flexibilidade
proporcionada para o acesso à informação e à interação, de maneira que usuários com diferentes
necessidades possam acessar e usar esses sistemas” (MELO; BARANAUSKAS, 2005, p.1505).
Outros dois conceitos estão atrelados à acessibilidade no contexto da IHC, o das Tecnologias
Assistivas e o das Diretrizes de Acessibilidade. O termo tecnologias assistivas refere-se a
“uma ampla gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas
para minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiências” (COOK;
POLGAR, 2015, p.5). Por meio das tecnologias assistivas a tecnologia promove um auxílio
para a independência, melhor qualidade de vida e inclusão social de pessoas com deficiência
(RADABAUGH, 1993). Já as diretrizes de acessibilidade foram propostas por pesquisadores e
entidades com o objetivo de definir e aplicar características acessíveis à paginas Web para que
um conteúdo possa se tornar acessível (W3C, 2008).

3.3.1 Colaboração

Uma das formas para se auxiliar no processo de planejamento é envolver a opinião das
pessoas por meio de um processo de colaboração entre os responsáveis pelo planejamento e
os indivíduos que interagem diariamente com o espaço urbano. Esse processo de envolver as
pessoas no planejamento é destacado no trabalho de Nuojua et al. (2008) que argumentam que
os cidadãos membros das comunidades devem ter a oportunidade de contribuir no planejamento
urbano, visto que, estas pessoas tem um amplo conhecimento de suas áreas e, por este motivo,
podem ser consideradas especialistas daquele determinado espaço.

O processo de colaboração envolve a comunicação por meio da troca de mensagens;
coordenação por meio do gerenciamento de pessoas, atividades e recursos; e a cooperação

que se realiza por meio de operações em um espaço compartilhado para a execução de tarefas
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(NEALE; CARROLL; ROSSON, 2004), (ELLIS; GIBBS; REIN, 1991). Na computação esse
conceito de colaboração, definido como Trabalho Cooperativo Apoiado por Computador (CSCW,
do inglês Computer Supported Cooperative Work), foi introduzido por meio de um seminário
que reuniu pesquisadores de disciplinas distintas que tinham como principal interesse o estudo
de como as pessoas realizam as atividades de trabalho e a forma com que a tecnologia existente
poderia auxiliar neste processo (GRUDIN; POLTROCK, 1994). Neste sentido Fluckiger (1995)
define CSCW como o campo relativo ao projeto de sistemas baseados em computador para o
suporte e melhoria do trabalho em grupo de usuários envolvidos em tarefas ou objetivos comuns,
e também ao entendimento dos efeitos da utilização destes sistemas.

Na teoria, o CSCW pode cobrir qualquer aspecto do trabalho cooperativo em que a
tecnologia digital desempenha um papel, na prática as pesquisas em CSCW refletem o interesse
de seus participantes (GRUDIN, 1994). Por diversas vezes os termos groupware e CSCW
são confundidos e tratados como um mesmo conceito, para fins de esclarecimento, o termo
groupware refere-se ao sistema baseado em computador que provê uma interface de ambiente
compartilhado e dá suporte a grupos de pessoas que desejam executar uma tarefa comum (ELLIS;
GIBBS; REIN, 1991). Já o termo CSCW conforme já definido anteriormente, tem por objetivo
compreender melhor as pessoas em situações de trabalho em grupo para desenvolver tecnologias
adequadas à colaboração (PIMENTEL et al., 2012).

Um sistema colaborativo não deve se restringir ao comando e ao controle de realização
de tarefas, mas sim, deve ser concebido para ser um espaço a ser habitado, para isso precisa ser
condizente com as necessidades das novas gerações (PIMENTEL et al., 2012).

A área de CSCW não engloba somente a aplicação de técnicas centradas em uma única
área, mas também está presente em diversos domínios de investigação que desejam centrar-se na
concepção de suporte a grupos. Para promover este suporte a grupos, o CSCW utiliza a tecnologia
como o centro da colaboração e não como um apoio (GRUDIN, 1994). Desta forma, o CSCW
está presente em diversas áreas no convívio humano (CORREIA; FONSECA; PAREDES, 2013)
como a Colaboração Móvel (Mobile CSCW), Comércio Colaborativo, Telemedicina, Mundos
Virtuais, Ambientes Virtuais Colaborativos entre outros.

A utilização de sistemas colaborativos, no que se refere ao planejamento urbano, por
vezes resulta em um conjunto de dados geográficos que necessitam ser armazenados para que
posteriormente sejam utilizados para definir onde foram encontradas falhas que necessitam de
correção dentro do espaço urbano. Pensando nesta necessidade de armazenar e tratar informações
georeferenciadas, foram desenvolvidos SIG’s que permitem a manipulação destes tipos de dados
(CORREIA; FONSECA; PAREDES, 2013).

Os estudos de CSCW estabeleceram ainda, preocupações no que se refere à interação
social das pessoas com os sistemas digitais, essa preocupação levou os pesquisadores a
estabelecerem o conceito de Computação Social, que relaciona-se com sistemas digitais que
suportam a interação social online. Desta forma, quando fala-se de computação social, está
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se estabelecendo uma preocupação com a forma como deve-se apoiar a interação social
(ERICKSON, 2016).

A computação social provê suporte para as relações sociais e por este motivo está
fortemente relacionada aos conceitos de comunidades virtuais, grupos de trabalho online,
comunicação, cooperação, colaboração e coletividade (ERICKSON, 2016).

O início da computação social ocorreu por volta da década de 1960, por meio do
reconhecimento de que os computadores poderiam ser utilizados para as comunicações e não
somente para a computação. Nessa época, diversos autores como Kittur e Kraut (KITTUR;
KRAUT, 2008) identificaram este fator e ainda dialogaram sobre o desenvolvimento de
comunidades interativas de pessoas geograficamente separadas.

A Amazon11, empresa transnacional americana de comércio eletrônico, utiliza-se de um
sistema de computação social, ilustrado na Figura 3, que possibilita que se crie um ambiente
de contribuição por meio de resenhas (reviews) de usuários que avaliam produtos adquiridos e
propicia que ocorra uma relação social, de identidade e comunicação entre os usuários do site
(ERICKSON, 2016).

Figura 3 – Sistema de Resenhas da Amazon

A computação social tem sua importância atrelada ao fato de que a interação social
apoiada por sistemas de computação social é gratificante para aqueles que contribuem, produz
resultados mais rápidos e de melhor qualidade, por meio da multiplicação de esforços e a
integração do conhecimento de participantes distintos e de perfis diversos que podem aproveitar
as habilidades unicamente humanas que possuem para realizar as tarefas (ERICKSON, 2016).

Essa vantagem de se utilizar das habilidades humanas para a realização de tarefas que
vão além da capacidade computacional disponível levaram a criação de crowds (ou multidões
digitais) que podem atuar como operadores cognitivos com capacidades complementares para
resolver problemas que vão além do propiciado pelas abordagens computacionais automatizadas.

11https://www.amazon.com Acessado em 09/10/2018
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Tais crowds combinam a inteligência humana e sistemas de bases de dados de larga escala para
que se analisem grandes volumes de dados (EYSENBACH, 2011).

Um dos tipos de crowds mais utilizados, e que serviu como base para esta pesquisa,
é o crowdsourcing que descreve um modelo de produção e resolução de problemas online e
distribuído que aproveita-se de soluções de uma rede distribuída de indivíduos (BRABHAM,
2008). O crowdsourcing basicamente, representa o ato de que uma vez realizada a tarefa, esta é
terceirizada por uma rede indefinida de pessoas, ou seja, os serviços, as ideias e os conteúdos
são obtidos por meio de contribuições de um grande número de pessoas que formam uma
comunidade online (HOWE, 2006).

No crowdsourcing os problemas são transmitidos ao público por meio de um convite
aberto para a contribuição, e os membros interessados submetem informações que passam a ser
propriedade da entidade que transmitiu o problema e posteriormente são recompensados com
apoio financeiro, reconhecimento ou satisfação intelectual (HOWE, 2006).

O crowdsourcing pode ser classificado em quatro tipologias que foram definidas por
Brabham (2013) e são relacionadas:

∙ Tipologia 1: À descoberta do conhecimento e gestão, para mobilizar uma multidão a
encontrar e reunir informações para a criação de recursos coletivos;

∙ Tipologia 2: À Inteligência humana distribuída em multitarefas, para problemas que
necessitam mobilizar uma multidão para processar ou analisar a informação;

∙ Tipologia 3: À abordagem Broadcast de Pesquisa, para a resolução de problemas
científicos;

∙ Tipologia 4: À abordagem criativa-produtiva avaliada por pares, que é utilizada para a
resolução de projetos estéticos ou mapeamento de problemas políticos.

Esta pesquisa de mestrado utilizou como base as Tipologias 1 e 4.

3.4 Trabalhos Relacionados

Existem diversos trabalhos que utilizam-se da computação para auxiliar no planejamento
urbano. Estes trabalhos possuem características distintas como incluir ou não a acessibilidade no
planejamento e apenas preocupar-se com informar problemas e não com o desenvolvimento de
caminhos acessíveis.

Para objetivos de análise foram selecionados quatro trabalhos que utilizam-se de métodos
que se assemelham à proposta que se desejava construir na dissertação de mestrado. Estes
trabalhos serão brevemente situados e analisados levando em consideração a aplicação ou não
dos conceitos definidos nas seções anteriores.
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O trabalho de Rashid et al. (2010) visa propiciar condições para que cadeirantes e
acompanhantes reportem problemas de acessibilidade no ambiente urbano em tempo real, em
um método que utiliza uma aplicação para smartphones Nokia N95. Essa aplicação, ilustrada na
Figura 4, tem por objetivo fornecer ao usuário o caminho acessível de um determinado ponto a
outro, sendo que os relatos (em inglês, reports) dos usuários são utilizados para se pensar em
novas rotas que excluam aquele obstáculo informado pelo cadeirante.

A aplicação deste trabalho foi desenvolvida com o back-end em PHP utilizando um SIG
que acessa o serviço de mapas OpenStreetMap, o servidor de banco de dados desenvolvido em
MySQL e recebe os dados dos problemas informados por meio dos dados coletados pelo GPS
do Nokia N95 e da descrição do problema efetuada no aplicativo móvel que foi desenvolvido
utilizando o Java 2 Microedition (J2ME).

Quando um problema é informado, o sistema redireciona o usuário para um questionário
que verifica por meio de perguntas objetivas se o problema é na interface ou no acesso à aplicação,
se o usuário utilizou a central de perguntas e respostas do sistema, se ele precisou de algum
tipo de assistência para superar aquele obstáculo e como ele se sentiu ao se deparar com aquele
obstáculo. Além disso, o sistema propicia que o usuário grave um áudio relatando o problema
encontrado. Este trabalho utiliza-se apenas dos dados do OpenStreetMap e dos relatos dos
usuários para planejar o caminho acessível, não possui código aberto e também possui foco
apenas na questão das rotas.

Figura 4 – Interface do Sistema da Aplicação de Rashid et al. (2010).

Por outro lado, Nuojua et al. (2008) desenvolveram, utilizando técnicas do Design
Participativo, uma aplicação web, ilustrada na Figura 5, utilizando o Google Maps12 e uma
aplicação Web Mapping13 que utiliza-se de um SIG e foi hospedada em uma plataforma
WordPress para fornecer uma oportunidade para os cidadãos membros de uma comunidade
utilizarem seu conhecimento local para auxiliar no processo de planejamento urbano.

12Serviço de pesquisa e visualização de mapas e imagens de satélite da Terra, desenvolvido pelo Google,
disponível em https://www.google.com.br/maps Acessado em 20/06/2017

13Processo de utilização de mapas fornecidos por SIG’s enfatizando os aspectos de processamento de dados
geográficos (KRAAK; BROWN, 2001)
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O Design Participativo, foi utilizado neste trabalho como um método para mediar as
discussões dos participantes que efetuaram os testes na aplicação e também para definir os locais
da cidade com maior necessidade de replanejamento. O Google Maps foi manipulado por meio
de uma API chamada Web Map Server14 que oferece funções JavaScript para operar mapas de
ruas e imagens de satélite das áreas em que se desejava realizar algum tipo de intervenção de
planejamento urbano.

O sistema propiciou aos usuários, colocar marcadores nos locais que desejavam
replanejar, informar a localização geográfica daquele ponto e inserir comentários e fotos que
eram formatadas por um script escrito em PHP e salvas em uma base de dados desenvolvida em
MySQL. A pesquisa de Nuojua et al. (2008) envolve uma abordagem interessante ao utilizar-se
da colaboração para auxiliar no processo de planejamento urbano, no entanto, ignorou aspectos
como por exemplo a acessibilidade dos espaços urbanos.

Figura 5 – Interface da Aplicação de Nuojua et al. (2008).

O trabalho de Zheng et al. (2008) analisou o tráfego urbano e desenvolveu um sistema
para gerenciar e construir mapas do tráfego, onde as áreas que necessitavam de adequações
para incorporar acessibilidade eram examinadas por meio dos mapas de tráfego gerados. Neste
método, a acessibilidade de um local é determinada por um cálculo baseado em um somatório
sobre a conectividade de cada um dos pontos da cidade, esta representada em forma de grafo.
Quanto maior o valor do somatório, menos acessível é aquele ponto da cidade e, portanto, este
ponto é marcado como não acessível.

A partir do momento que um local é marcado como não acessível, a aplicação determina
se aquele local necessita de replanejamento por meio de um sistema de cores que varia de azul
(quando o planejamento é recomendado) a vermelho (quando o replanejamento é urgente). Os

14http://www.opengeospatial.org/standards/wms Acessado em 25/06/2017
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mapas do tráfego urbano são construídos por meio de um framework que possui o mapa do
tráfego de Beijing e efetua os cálculos do somatório por meio de funções que atualizam o mapa
existente periodicamente.

Os autores não informam no estudo de que forma obtiveram o mapa base utilizado na
aplicação. O código desse framework é fechado e apenas foi utilizado pelos autores do estudo.
Os autores relatam que como trabalhos futuros pretendem transformar o sistema do framework

em um SIG. Uma limitação observada é que em nenhum momento questiona-se os cidadãos
acerca de possíveis problemas de acessibilidade encontrados ao longo da cidade, o que pode
ser uma limitação em termos de atualização de dados sobre a cidade, já que a acessibilidade é
determinada apenas por cálculos matemáticos.

Figura 6 – Resultado da Análise do Tráfego em Zheng et al. (2008).

Por fim, o método de Tsampoulatidis et al. (2014) visou propiciar condições para que
os cidadãos informem problemas na cidade por meio de uma aplicação que possui versão
desktop e móvel de código aberto15, ilustrada na Figura 7 que são automaticamente transmitidas
à administração pública. A aplicação denominada ImproveMyCity é estruturada como uma
aplicação cliente-servidor e é implementada como uma extensão do framework Joomla. O
ImproveMyCity utiliza como base os dados do Google Maps que são manipulados por meio da
API oficial que fornece os dados de geolocalização do problema encontrado na cidade.

Os autores do estudo não se utilizaram de dados abertos em nenhuma das plataformas
da aplicação e a versão desktop foi construída com base em um código PHP enquanto a versão
móvel utiliza-se da ferramenta de desenvolvimento do Android (ADT) e do SDK do Android.
Ambas plataformas se utilizam de um SIG que armazena as informações coletadas em um banco

15Software de Código Aberto é o software de computador que possui código fonte que pode ser
visualizado, estudado, modificado e distribuído geralmente sem restrições, custos e para qualquer finalidade.
(BALACHANTHUR, 2014)
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de dados MySQL, sendo que o código da aplicação está disponível em sua versão desktop e
móvel no GITHUB16. A aplicação possui uma interface específica para a administração pública,
que apresenta os problemas informados pelos usuários que trafegaram pela cidade e permite que
os responsáveis pelas prefeituras classifiquem um problema como resolvido ou não resolvido.

O método adotado pelos autores propicia ainda que os problemas encontrados na cidade
sejam informados, comentados e classificados na interface do usuário de acordo com a categoria
do problema que foi encontrado, como por exemplo, problema na rua, buraco, árvore ou problema
de acessibilidade. O método possui a limitação de não possuir um controle dos problemas
informados, visto que, verificou-se nos registros existentes que diversas reclamações foram
registradas sem informações básicas como localização e descrição do problema encontrado.

Outro problema encontrado é que o ImproveMyCity possui uma versão gratuita muito
deficiente se comparada a versão paga, visto que diversas funções importantes como a
interface da prefeitura não estão presentes de forma integral ou parcial na aplicação gratuita. O
método desenvolvido pelos autores do estudo permite que os cidadãos informem problemas de
acessibilidade no perímetro urbano, no entanto, ao informar os problemas de acessibilidade, o
usuário da aplicação atua apenas como um ator secundário, visto que, ele apenas informa os
problemas encontrados na cidade mas não possui autonomia para questionar e/ou sugerir novos
pontos que necessitam de replanejamento.

Figura 7 – Plataforma para informar problemas de Tsampoulatidis et al. (2014).

16https://github.com/itsam/imc Acessado em 20/06/2017
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3.4.1 Comparativo entre os Trabalhos

A Tabela 3 faz um comparativo entre os trabalhos relacionados apresentados nesta seção
com os conceitos discutidos ao longo deste trabalho (Acessibilidade, Planejamento Urbano,
CSCW) e por meio dela, é possível perceber quais trabalhos aplicam os conceitos tratados neste
estudo.

Tabela 3 – Comparativo entre os Conceitos e os Trabalhos Relacionados

Acessibilidade Planejamento Urbano CSCW
Rashid et al. (2010) X X
Nuojua et al. (2008) X X
Zheng et al. (2008) X X
Tsampoulatidis et al. (2014) X X X
Proposta de Trabalho de Mestrado X X X

Analisando-se a Tabela 3, verifica-se que o trabalho de Tsampoulatidis et al. (2014)
aborda as mesmas áreas do conhecimento que a proposta de trabalho de mestrado busca oferecer,
por este motivo, suas características serão analisadas em maior profundidade na Tabela 4.

Por meio da análise da Tabela 4, verifica-se que a proposta de mestrado trata de outras
particularidades que não estão presentes no trabalho de Tsampoulatidis et al. (2014), sendo
que uma das maiores particularidades desta proposta de mestrado está relacionada ao fato do
ambiente estar disponível de forma mais ampla e livre para todos os interessados (prefeitura e
cidadãos), diferentemente de Tsampoulatidis et al. (2014) que apenas disponibiliza a ferramenta
completa mediante pagamento.

Tabela 4 – Comparativo entre a Proposta de Mestrado e o Trabalho de Tsampoulatidis et al.
(2014)

Tsampoulatidis et al. (2014) Proposta de Mestrado
Utiliza Crowdsourcing X X
Código Aberto X X
Faz uso de Dados Abertos X
Acessibilidade X1 X
Envolve a População e a Prefeitura X2 X
Disponível para Smartphones X3 X
Disponível de Forma Gratuita X4 X
Controle dos Problemas Informados X
1 Não é o foco da Aplicação.
2 As Prefeituras necessitam das versões pagas para conseguir dar um suporte eficiente.
3 Recurso disponível apenas nas versões pagas, na versão gratuita apenas o ambiente web é

disponibilizado.
4 Uma versão limitada em relação às versões pagas, visto que, importantes ferramentas como

o controle da aplicação por parte das autoridades não está disponível.
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Outra característica observada no trabalho de Tsampoulatidis et al. (2014) é que não existe
nenhum tipo de controle das reclamações que são registradas, visto que, diversas reclamações
não possuem informações suficientes para identificar um problema relatado.

Levando em consideração as reclamações, percebeu-se que a grande maioria não é
classificada como resolvida e em poucas ocorrências houve o retorno da prefeitura. A única
reclamação classificada como arquivada, refere-se claramente a um teste de sistema realizado
por um único usuário na região das Filipinas.

3.5 Considerações Finais

Este capítulo apresentou a revisão da literatura desta dissertação de mestrado que é
construída com base em conceitos das áreas de Acessibilidade, Interação Humano Computador,
Planejamento Urbano e CSCW. Por fim, foram analisados os trabalhos relacionados encontrados
na literatura que mais se aproximavam da proposta deste trabalho. O próximo capítulo apresentará
o processo de análise de requisitos, obtida por meio de um submétodo de análise de problemas
de mobilidade aplicado na sede da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná.
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4 Análise de Requisitos

Este capítulo tem por objetivo descrever a realização do processo de análise de requisitos
que serviram como base para a construção do protótipo do sistema de auxílio ao planejamento
urbano, que será apresentado no Capítulo 5. A coleta e posterior análise de requisitos foi
baseada em um submétodo de análise dos problemas de mobilidade para pessoas com deficiência
física que foi construído a partir dos trabalhos da literatura e das normas da ABNT 9050.
Este submétodo será apresentado nas seções seguintes e foi construído em colaboração com
Nascimento (2018), por este motivo, este capítulo é apresentado tanto nesta dissertação, quanto
no trabalho de conclusão de curso de Nascimento (2018).

4.1 Submétodo Coolabore-DOM

A atividade de análise de requisitos envolve pesquisas sobre o estado atual de um
problema específico com o objetivo de identificar necessidades e oportunidades para melhorar a
situação atual de um sistema (COOPER et al., 2014). Para realizar este processo, os requisitos são
coletados e em seguida analisados, para que possam representar de forma realista as necessidades
dos usuários (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).

No contexto desta dissertação, a análise de requisitos foi executada em duas etapas:
1 - Análise dos problemas de mobilidade encontrados por pessoas com deficiência física em
grandes centros urbanos de países em desenvolvimento, mais especificamente no Brasil e 2 -
Análise e Estabelecimento de Requisitos. Para este estudo de caso, optou-se por não considerar
pequenos municípios, potencialmente com contextos menos favoráveis especialmente para evitar
a construção de discursos vitimizadores (SPINUZZI, 2003).

Por conta desta decisão optou-se por ter como cenário deste estudo de caso, a cidade
de Curitiba-PR, visto que, Curitiba é uma cidade de grande porte, que possui uma grande
diversidade de elementos urbanos e é considerada uma das melhores cidades do Brasil em termos
de acessibilidade urbana, sendo classificada como a terceira cidade entre as grandes metrópoles
com o maior número de rampas para cadeirantes (IBGE, 2010b).

A análise dos problemas de mobilidade, primeira etapa da análise de requisitos deste
trabalho, foi realizada por meio de um submétodo, ilustrado na Figura 8, que tem como base os
estudos disponíveis na literatura, as normas da ABNT 9050 que regulamentam a acessibilidade
urbana no Brasil e um conjunto de técnicas oriundas da IHC.

O submétodo é composto por duas macro atividades: Oficina Participativa e Análise de
Serviços de Rotas. Ambas atividades também envolveram a aplicação de um questionário que
tinha como objetivo identificar o perfil dos voluntários que colaboraram com o estudo. Em casos
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Figura 8 – Diagrama do submétodo de análise de problemas de mobilidade

de pessoas com limitações severas de leitura e/ou escrita, esses questionários foram aplicados
por meio de entrevistas estruturadas.

Na Oficina Participativa, que é um modelo de oficina que utiliza técnicas de Design
Participativo (MULLER, 2003), os pesquisadores propuseram uma série de discussões sobre
experiências de mobilidade na cidade. Essas discussões empregaram o Grupo Focal, um método
que propicia condições para a coleta de dados de grupos mais rapidamente e a custos mais
baixos do que entrevistas individuais (MORGAN, 1997). Esse Grupo Focal foi liderado por um
mediador que convidou os voluntários a fornecer opiniões dentro do tema proposto. Para tanto, o
mediador utilizou a Técnica de Cenários (BøDKER; CHRISTIANSEN; THüRING, 1994), que
no Grupo Focal, descreveu situações concretas enfrentadas por pessoas com deficiência física a
fim de descrever para os participantes as situações enfrentadas no cotidiano e também fomentar
as discussões sobre o assunto.

Na Análise de Serviço de Rotas, os pesquisadores inicialmente realizaram uma Entrevista
Semiestruturada, abordando as mesmas questões presentes na Oficina Participativa sobre os
problemas de mobilidade encontrados na cidade e posteriormente realizaram duas atividades
envolvendo mapas. A primeira atividade consistia em desenhar uma rota em um mapa impresso,
pelo participante com base na leitura e análise de instruções em formato textual. Já na segunda
atividade, os pesquisadores convidaram os participantes a descrever uma rota verbalmente,
analisando um mapa impresso.

As atividades da Oficina Participativa e da Análise de Serviços de Rotas foram realizadas
na Associação dos Deficientes Físicos do Paraná (ADFP), que é uma entidade sem fins
lucrativos que presta assistência e reabilitação a deficientes físicos. Além do atendimento médico
fisioterápico, a associação também promove a realização de esportes por parte de seus associados.
O grupo focal foi realizado no dia 11/10/2016 na sede da ADFP e contou com a participação de
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16 voluntários que se autodeclararam como pessoas com deficiência física, usuários de cadeira
de rodas e/ou muletas e familiares que oferecem um apoio a um usuário de cadeira de rodas
como, por exemplo, empurrar as cadeiras de rodas em situações cotidianas. Além dos voluntários
o Grupo Focal foi composto por um mediador conduzindo a discussão e propondo cenários e um
grupo de pesquisadores apoiando com a gravação de áudio, vídeo e organização do grupo.

Em primeira instância, os pesquisadores planejaram a oficina com duração aproximada
de 1 hora e 40 minutos onde ocorreriam simultaneamente as atividades da oficina participativa
e da análise de serviços de rotas, visto que, esperava-se que todos os participantes da oficina
teriam um período de aproximadamente 2 horas para a realização das atividades propostas. No
entanto, por conta da ADFP contar com o apoio de um transporte para o deslocamento dos
associados para a associação realizado em horários predeterminados e possuir essa características
de múltiplos atendimentos como fisioterapia, treinamento esportivo, reabilitação entre outros,
diversos participantes não puderam participar das atividades, pois tinham outra atividade marcada
para o mesmo horário ou ainda necessitavam utilizar o transporte especial para sua residência
que não possuía horários flexíveis.

Com isto, os pesquisadores decidiram ajustar a atividade planejada anteriormente, para
uma discussão com duração aproximada de 30 a 40 minutos com o grupo focal de 16 voluntários.
Por conta desta experiência obtida na oficina, as atividades de testes com o usuário baseados
em tarefa foram realizadas em dias distintos em um período de duas semanas após a realização
do Grupo Focal. Juntamente com as atividades de testes baseados em tarefa foram aplicadas
entrevistas semiestruturadas com as mesmas perguntas realizadas no Grupo Focal para que fosse
possível a opinião destes participantes acerca dos problemas de mobilidade.

Em cada fase da pesquisa na ADFP todos os participantes receberam e assinaram
um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), disponível no Apêndice A. Neste
termo estava explicitado o objetivo das atividades realizadas, bem como a informação de
que a privacidade do participante seria respeitada. Esta pesquisa contou com um total de 29
participantes de diferentes perfis.

4.2 Oficina Participativa

A Oficina desenvolvida pelos pesquisadores deste trabalho emprega um modelo de
oficina que utiliza princípios e técnicas de Design Participativo e denomina-se como Oficina
Participativa. Esta oficina participativa utilizou como base para discussões a técnica de cenários,
proveniente do Design Participativo e definida por Muller, Haslwanter e Dayton (1997) como
uma técnica que utiliza-se de histórias e/ou eventos específicos para entender as situações
concretas do cotidiano dos participantes e a técnica de Grupo Focal para definir a estrutura da
atividade. Segundo Rogers, Preece e Sharp (2011) o Grupo Focal é o método mais apropriado
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para que os indivíduos desenvolvam opiniões dentro de um contexto social, por meio da conversa
com outros entrevistados.

Nas discussões do grupo focal foram abordadas questões a respeito de como é o dia-a-dia
de uma pessoa com deficiência física, quais os tipos de transporte utilizados, como esta pessoa
trafega pelas calçadas da cidade e como avalia as mesmas. Nesta discussão, 16 participantes
voluntários dialogaram coletivamente e contribuíram com diversas ponderações a respeito dos
temas propostos. A seguir, serão apresentados os resultados das discussões de cada um dos
cenários e também o perfil dos voluntários que estão citadas nesta seção na Tabela 5 como P1,
P2, P3, ..., Pn.

Tabela 5 – Perfil dos Participantes do Grupo Focal

Participante Perfil Idade
P1 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 46
P2 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 40

P3
Usuária de cadeira de rodas manual e consegue fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

51

P4
Usuária de cadeira de rodas manual e consegue fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

56

P5 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 52
P6 Não sou usuária de cadeira de rodas, outros. 24
P7 Não sou usuária de cadeira de rodas, outros. 69
P8 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 50
P9 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 66
P10 Apoiadora de um usuário de cadeira de rodas 46

P11
Usuário de cadeira de rodas manual e tem muita dificuldade
para realizar caminhos, precisando de apoio para passar por
barreiras em deslocamentos na cidade

47

P12
Usuária de cadeira de rodas manual e consegue fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

39

P13
Usuária de cadeira de rodas manual e consegue fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

45

P14
Usuária de cadeira de rodas manual e consegue fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

15

P15 Não sou usuário de cadeira de rodas, outros. 49
P16 Não sou usuário de cadeira de rodas, outros. 30

Cenário 1: Transportes utilizados para a locomoção em torno da cidade
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Dos 16 participantes 14 utilizam o transporte público da cidade, sendo que alguns fazem
uso de uma linha de ônibus chamada Acesso17, criada e adaptada especificamente para pessoas
com mobilidade reduzida.

Cenário 2: Acessibilidade e principais problemas encontrados na cidade

Com relação a qualidade das calçadas, houve um consenso onde os participantes
avaliaram a acessibilidade como péssima. “Na época de jogos, as principais ficam lindas. Para
quem vai para o aeroporto, ficou lindo, maravilhoso, a Avenida das Torres também, mas entra pra
dentro dos bairros, nas praças não têm (acessibilidade)”, relatou a participante P1 a respeito do
foco que o poder público deu para apenas algumas ruas durante as obras para a Copa do Mundo
2014.

O principal problema de acessibilidade relatado pelos participantes foi as calçadas, a
participante P2 fez um comparativo com a situação das calçadas da cidade de Washington nos
Estados Unidos, “Eles estão mil anos luz na nossa frente. É um absurdo, meu filho não queria
mais ir embora de lá por causa da facilidade, não existe uma calçada ruim, não existe um buraco
na rua. Ele saia sozinho com os amigos que foram junto pra pegar metrô. É tudo, a cidade
inteira.”, dessa forma a participante evidenciou a disparidade da acessibilidade entre os dois
países.

Em algumas situações, a qualidade das calçadas causa danos às cadeiras de rodas: “A
dificuldade nossa é, por mais incrível que pareça é envolta do próprio Hospital do HC (...) já
aconteceu de virar a cadeira de rodas quando você vai desviar de um paralelepípedo é muito
ruim” relatou a participantes P3. E também danos físicos conforme informou a participante P2
“Tantas pessoas já quebraram o pé, perna nas nossas calçadas, inúmeras.”.

Cenário 3: Obstáculos encontrados ao se locomover pela cidade

Dentre os obstáculos apontados pelo grupo estão calçadas e ruas emendadas, desnível
entre um imóvel e outro, calçadas de pedras como paralelepípedos e petit pavé e árvores fora do
padrão. “Uma dificuldade para mim são as árvores que estão fora de padrão numa cidade. Eu
demorei três anos fazendo protocolos na prefeitura para retirar as árvores (...) elas iam acabar
estragando o piso (...) E essas árvores estavam começando a levantar os pavers”, relatou a
participante P4, a respeito do problema das raízes das árvores que destroem as calçadas, e a sua
dificuldade em conseguir ter um pedido atendido pelo poder público.

Cenário 4: Aclives e Declives Acentuados

Quando questionados a respeito de aclives e declives acentuados, todos os participantes
informaram que a dificuldade é equivalente. “O de traz tem que ter braço18”, disse a participante
P4, reforçando que necessita de apoio em situações como essa.

17Essa linha de ônibus oferece o serviço de buscar a pessoa com deficiência em casa, levar até um serviço de
saúde ou assistência social e levar novamente para casa após o atendimento

18Expressão popular que se refere a ter força
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Figura 9 – Cenário utilizado para demonstrar os dois caminhos possíveis para chegar do ponto A
ao ponto B

Cenário 5: Caminho mais longo e acessível ou caminho mais curto porém sem
acessibilidade

Os participantes foram questionados a respeito de dois caminhos, um mais curto porém
sem acessibilidade e um mais longo com rebaixamentos e faixas de pedestres para chegar do
ponto A ao B conforme a Figura 9.

Ao serem questionados sobre qual caminho fariam se se deparassem com uma situação
semelhante a da Figura 9 houveram aqueles que falaram que não há como passarem por lugares
sem rampa, conforme relato da participante P2: “Meu filho tem uma cadeira motorizada, e é
impossível. Como que você vai usar a sua força para uma cadeira de 80 quilos? Então tem que
procurar a saída de garagem ou o rebaixamento”.

Uma variável encontrada com esse questionamento é o fato de o usuário de cadeira de
rodas estar acompanhado ou não. “Se você estiver acompanhada, fica mais fácil, mas se estiver
sozinha. Para mim é impossível empurrar uma cadeira de rodas, uma mão só funciona, então
sempre tem que ter uma pessoa atrás que é o meu filho, e ele é fortão” explicou a participante
P4. Porém a participante P5 relatou uma dificuldade em empurrar uma cadeira de rodas como
acompanhante, conforme fala a seguir: “Minha filha é pequena, tem 15 anos e 30 quilos, mas
eu já comecei a sentir, conforme o médico falou. Eu não tinha artrose, joelho e tudo. Você
começa a se desgastar. Então o que a gente facilita para eles, mas complica para o acompanhante.
Se torna um desgaste para a gente.” Essa variável de estar acompanhado se reforça quando o
questionamento muda para seguir ou não as normas de trânsito, conforme explicou a participante
P2: “Depende da cadeira que você está usando, se eu tiver usando a automática movida a baterias,
eu iria pelo caminho certo, respeitando as leis de trânsito. Agora se o acompanhante está atrás
então não precisa dar essa volta toda não”.
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4.3 Entrevistas

As entrevistas semiestruturadas, de acordo com Blandford (2017), combinam as
características das entrevistas não estruturadas com as das entrevistas estruturadas utilizando
questões abertas e fechadas. Este modelo de entrevista foi escolhido por permitir que o
entrevistador introduza perguntas do roteiro e faça explorações à partir das respostas dos
entrevistados. Nessa etapa do trabalho foram realizadas entrevistas com quatorze participantes
que se enquadram no perfil de usuário de cadeira de rodas, usuário de muleta ou apoiador.

A faixa de idade dos participantes é de 19 até 54 anos e o período de duração de cada
entrevista variou entre 10 a 30 minutos. As questões abordaram temas como acessibilidade
da cidade, principais obstáculos encontrados ao se locomover, dificuldades encontradas ao se
realizar travessias pelo espaço urbano e a relação do participante com smartphones, questionando
sobre a possibilidade do participante utilizar um aplicativo para fornecer informações sobre os
problemas encontrados na cidade.

O resultado das discussões será apresentado da mesma forma em que na seção 4.2, por
meio dos cenários que foram abordados nas entrevistas. Os voluntários estão identificados na
Tabela 6 como E1, E2, E3, ... e estão citados com esta terminologia ao longo dos cenários.

Cenário 1: Transportes utilizados para a locomoção em torno da cidade

Assim como na Oficina Participativa, a maioria dos participantes utiliza o transporte
público da cidade para a locomoção, sendo que, alguns deles fazem uso do Acesso para realizar
suas atividades de reabilitação.

Cenário 2: Acessibilidade e principais problemas encontrados na cidade

Em relação a acessibilidade da cidade, os quatorze participantes admitem que a cidade
possui problemas principalmente nas calçadas, “as calçadas não são adaptadas para nós
cadeirantes, o problema maior é nos bairros, onde a acessibilidade é precária” comentou o
participante E8, “Eu prefiro andar pela rua do que pela calçada, porque a calçada sempre tem
alguma coisa estragada” relatou o participante E5.

No entanto, percebeu-se que não houve um consenso sobre a qualidade das calçadas,
“Ruim, péssimo, horrível, ainda mais do lado onde eu moro” comentou a participante E11, “eu já
fui até alguns lugares que minha irmã super solta a minha cadeira de rodas e eu vou sozinha,
então, eu considero que é ótima” relatou a participante E12.

De modo geral, percebeu-se que os usuários de cadeiras de rodas com o perfil de atleta
e os usuários de cadeiras de rodas que sempre se locomovem com a ajuda de acompanhantes,
acreditam que as calçadas possuem menos problemas de acessibilidade do que os demais
participantes. O participante E7 acredita que essa diferença de opiniões é explicada pela lesão e
dificuldade do usuário de cadeira de rodas “pode ter cinco cadeirantes aqui, a única coisa que é
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Tabela 6 – Perfil dos Participantes das Entrevistas

Participante Perfil Idade

E1

Usuário de cadeira de rodas manual, possui movimento das pernas
e braços e utiliza muleta em algumas situações, consegue fazer
alguns caminhos com facilidade, porém precisa de apoio para passar
por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos pela cidade

26

E2
Usuário de cadeira de rodas manual independente, atleta e faz longos
caminhos com facilidade em deslocamentos pela cidade 19

E3
Usuária de cadeira de rodas manual, independente, diagnosticada
com poliomelite infantil e realiza caminhos com facilidade desde
que possuam uma distância curta e poucas barreiras de acessibilidade

54

E4

Usuária de cadeira de rodas manual, diagnosticada com ataxia de
friedreich (doença neurodegenerativa que ocasiona a perda dos
movimentos) e possui muita dificuldade para realizar caminhos,
precisando de apoio para passar por barreiras

21

E5
Usuário de cadeira de rodas elétrica, diagnosticado com paraplegia
e possui dificuldade para realizar caminhos, precisando de apoio
para passar por barreiras

27

E6 Acompanhante de um usuário de cadeira de rodas 23

E7
Usuário de cadeira de rodas manual independente, diagnosticado
com paraplegia, atleta e faz longos caminhos com facilidade em
deslocamentos pela cidade

40

E8

Usuário de cadeira de rodas manual, diagnosticado com paraplegia
e consegue fazer alguns caminhos com facilidade, porém precisa de
apoio para passar por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos
pela cidade

38

E9

Usuário de cadeira de rodas manual, diagnosticado com tetraplegia
e consegue fazer alguns caminhos com facilidade, porém precisa de
apoio para passar por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos
pela cidade

54

E10
Usuário de cadeira de rodas manual independente, diagnosticado
com paraplegia, atleta e faz longos caminhos com facilidade em
deslocamentos pela cidade

41

E11

Atualmente utiliza muletas mas já foi usuária de cadeira de rodas
manual, diagnosticada com epilegia cerebral, atleta e independente
faz caminhos com facilidade em deslocamentos pela cidade desde
que possuam uma distância curta

42

E12
Usuário de cadeira de rodas manual independente, diagnosticado
com paraplegia e faz longos caminhos com facilidade em
deslocamentos pela cidade

42

E13
Usuária de cadeira de rodas manual, possui movimento dos braços
e apresenta muita dificuldade para realizar caminhos, precisando
de apoio para passar por barreiras e realizar travessias na cidade

35

E14
Usuário de cadeira de rodas manual independente, faz longos
caminhos com facilidade em deslocamentos pela cidade 40
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igual é a cadeira de rodas, porque cada um tem a sua lesão e a sua dificuldade. Então é diferente,
diferencia muito isso”.

Outro fato apontado por alguns entrevistados é que a qualidade das calçadas faz com que
a cadeira se desgaste mais rápido “usam uma pedrinha chamada pedrinha São Tomé que é toda
irregular e isso para cadeirantes você não consegue rendimento nenhum. Sem contar que como
ela é irregular, além do cadeirante ter um desgaste dele, a cadeira também sofre muito com isso”
expõe o participante E1.

Cenário 3: Obstáculos encontrados ao se locomover pela cidade

Considerando-se os obstáculos encontrados ao se locomover pela cidade, o principal
problema apontado por todos os participantes é a irregularidade das calçadas “É a calçada,
tem um baixinha e uma alta, não é reto. Ou uma é muito baixinha ou muito alta” comentou a
participante E11.

Além da irregularidade das calçadas, os usuários de cadeira de rodas que são atletas
consideram os buracos como outro maior obstáculo ao se locomover. Os usuários de cadeira
de rodas que realizam suas travessias sem ajuda de um acompanhante comentam que outros
problemas são as calçadas estreitas, rebaixamentos e o tipo de piso. Já os usuários de cadeira de
rodas que necessitam de um acompanhante para se locomover definem que outros problemas
encontrados nas vias públicas são o rebaixamento, os degraus e os buracos, “Não tem o
rebaixamento. Tem muita rua em Curitiba que não tem nem rebaixamento. E as vezes quando tem
o rebaixamento, depois do rebaixamento tem um degrau. E isso também atrapalha” comentou o
participante E5.

A participante E6 com perfil de acompanhante também relata a dificuldade de se
locomover em calçadas que possuem diferentes tipos de pisos, como por exemplo, paralelepípedo.
Muitos participantes citam que por diversas vezes se locomovem pela rua junto com os carros
por conta dos obstáculos encontrados nas calçadas “então não tem como você usar a calçada, aí
você tem que dividir a rua com os carros que passam” relata a participante E13, outros comentam
que utilizam a ciclovia “Eu prefiro a ciclovia, mesmo as vezes sendo um trajeto maior você
consegue render um pouco mais” expõe o participante E1.

Cenário 4: Aclives e Declives Acentuados

Tendo em vista a dificuldade de se realizar travessias que possuam subidas ou descidas,
oito participantes acreditam que os dois sentidos possuem o mesmo grau de dificuldade, “os dois
sentidos são ruins, em qualquer um deles eu posso acabar me machucando se não controlar a
cadeira” comentou a participante E13. Cinco participantes relatam que o maior problema é a
subida “Descidas eu consigo me dar bem, não consigo subir. Subir é difícil. Quando me deparo
com subida dai eu tenho que arrumar alguém para me ajudar” relatou o participante E12 e um
participante conta que o maior problema é a descida “para descer é mais difícil, vai que eu
tropeço e saio rolando para baixo. Dai prefiro subir do que descer” explanou a participante E12.
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Cenário 5: Caminho mais longo e acessível ou caminho mais curto porém sem
acessibilidade

Questionou-se aos participantes a respeito de dois caminhos, um mais curto porém sem
acessibilidade e um mais longo com rebaixamentos e faixas de pedestres para chegar do ponto A
ao B conforme a Figura 9, a maioria relatou que preferiria utilizar o caminho mais longo “O
mais longo, porque aí fica mais fácil pra mim porque eu vou demorar muito mais no caminho
curto tendo que desviar das coisas, dos carros porque eu teria que ir pela rua e no caminho mais
longo eu vou acabar chegando até mais rápido que o outro” comentou a participante E3. No
entanto três participantes, que possuem o perfil de atleta mencionam que preferem o caminho
mais curto “Eu não faria o caminho longo, porque uma que a gente cansa também. Na foto aqui,
eu empinaria a minha cadeira. Cairia aqui na rua, atravessava e nesse ponto aqui, eu pediria
auxilio para poder chegar” relatou o participante E8.

Cenário 6: Uso de Smartphones e ideia de um aplicativo que utiliza informações
de acessibilidade fornecidas pelos usuários

Por fim, foi questionado aos participantes sobre o seu uso de smartphones e sobre a
ideia de os próprios usuários fornecerem informações sobre problemas de acessibilidade para o
aplicativo. Todos os entrevistados com exceção do participante E9 que apenas utiliza o celular
para ligações telefônicas relataram que utilizariam um aplicativo para se locomover pela cidade.
Somente o participante E5 comentou que não informaria os problemas encontrados em suas
travessias “Eu pessoalmente sou preguiçoso e pilantra, eu olharia e passava reto, para ser sincero.
Mas a ideia é bem boa. É bom porque sempre vai estar atualizado, ... qualquer um que passa ali
vai colocando o que achar”, o restante dos participantes auxiliaria a ferramenta nesta questão
“Com certeza. Se mostrasse outros locais, outras acessibilidades, seria mais fácil para eu chegar
no mesmo local, sem problemas algum. Me ajudaria muito, não só eu como qualquer outro”
relatou o participante E7.

4.4 Análise de Serviços de Rotas

Para a análise de serviços de rotas realizaram-se duas tarefas com o objetivo de analisar
alguns pontos da comunicabilidade idealizada para as aplicações de Nascimento (2018) e a
aplicação que é um dos produtos desta dissertação. Essas tarefas foram realizadas por 10 dos 14
entrevistados por conta de limitações de tempo e também por desejo de alguns dos participantes
que não se sentiram confortáveis em realizar as atividades utilizando mapas. As duas tarefas
contaram com o apoio de pesquisadores que tiveram uma postura reativa, explicando inicialmente
o que deveria ser feito e intervindo quando questionados ou quando notassem que o participante
expressava dificuldades para prosseguir com a atividade.

Tarefa 1
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Figura 10 – Mapa utilizado na Tarefa 1. Adaptado de Google Maps (http://maps.google.com)

Para a primeira tarefa os pesquisadores apresentaram uma versão impressa da Figura 10,
que contém um recorte de um mapa da região central de Curitiba e tem traçada uma rota de um
ponto a outro da região passando por calçadas, rebaixamentos e faixas de pedestre, conforme
ilustrado na Figura 11, e solicitaram aos voluntários que descrevessem a rota apresentada
utilizando frases imperativas, como se estivessem explicando para outro usuário de cadeira de
rodas como realizar a rota indicada no mapa.

Esta tarefa foi realizada por oito participantes, identificados como E1, E2, . . . , E8. Dos
oito participantes, o participante E3 demonstrou grande dificuldade de compreensão do que
deveria ser realizado. Todos os participantes se preocuparam em informar as ruas que iriam
percorrer e uma minoria representada pelos participantes E4 e E5 relatou na narração que
utilizaria faixa de pedestres, guia rebaixada e calçadas ao se locomover de um ponto a outro
do mapa apresentado. Acreditamos que isso possa ser explicado pelo fato de os participantes
possuírem experiência em utilizar aplicativos de mapas que só indicam os caminhos a serem
percorridos por ruas.

A habilidade dos participantes E4 e E5 em informar mais elementos do que os demais
participantes pode ser explicada pelo fato de que ambos tiveram acesso ao ensino superior e
possuem um maior domínio das tecnologias, se comparado com os demais participantes. Outro
ponto interessante é que nem todos os participantes relataram a direção (direita/esquerda) que
deveriam seguir ao realizar o trajeto. O resultado da primeira tarefa está ilustrado na Tabela 7.

Tarefa 2



76 Capítulo 4. Análise de Requisitos

Figura 11 – Trecho evidenciando que a rota está passando por calçadas, rebaixamentos e faixas
de pedestre. Adaptado de Google Maps (http://maps.google.com)

Tabela 7 – Elementos apontados pelos participantes na Tarefa 1

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
Rua X X X X X X X X
Calçada X
Faixa de Pedestres X X
Guia Rebaixada X X
Ciclovia X X
Esquina X
Acostamento X
Direita/Esquerda X X X X
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Para a segunda tarefa os pesquisadores entregaram um mapa impresso de outra região
da cidade, ilustrado na Figura 12 acompanhado de uma sequência textual de 17 instruções para
chegar de um ponto a outro do mapa, a partir desses materiais foi solicitado aos voluntários que
traçassem no mapa a rota descrita conforme o conjunto das instruções a seguir, sendo que o
resultado da atividade deveria ser similar ao ilustrado na Figura 13.

1. Siga em frente ate chegar na calçada da Rua André de Barros;

2. Vire à esquerda;

3. Siga em frente até o cruzamento com a Rua Desembargador Westphalen;

4. Atravesse a Rua André de Barros na faixa de Pedestres;

5. Siga em frente até o cruzamento com a Avenida Visconde de Guarapuava;

6. Atravesse a Avenida Visconde de Guarapuava na faixa de Pedestres;

7. Atravesse a Rua Desembargador Westphalen na faixa de Pedestres;

8. Siga em frente pela Rua Desembargador Westphalen até o cruzamento com a Avenida Sete

de Setembro;

9. Atravesse a Rua Desembargador Westphalen na faixa de Pedestres;

10. Atravesse a Avenida Sete de Setembro na faixa de Pedestres;

11. Siga em frente até o cruzamento com a Avenida Silva Jardim;

12. Vire à esquerda;

13. Atravesse a Rua Desembargador Westphalen na faixa de Pedestres;

14. Siga em frente até o cruzamento com a Avenida Marechal Floriano Peixoto;

15. Atravesse a Avenida Silva Jardim;

16. Atravesse a Avenida Marechal Floriano Peixoto;

17. Chegou ao seu destino.

A análise dos resultados da segunda tarefa foi realizada com base nas rotas desenhadas
sobre os mapas entregues aos participantes. Nenhum dos participantes representou claramente
que as rotas passavam pelas calçadas, visto que, os tracejados passavam pelo centro das ruas nos
mapas e não pelas bordas das quadras onde ficam as calçadas. Isso levou a duas hipóteses, uma
delas é de que o texto utilizado não está comunicando bem que se trata de calçadas e outra, a
de que a experiência prévia dos participantes com aplicações de geolocalização baseadas em
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Figura 12 – Mapa utilizado na Tarefa 2. Adaptado de Google Maps (http://maps.google.com)

Figura 13 – Resultado esperado na Tarefa 2
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ruas influenciou nessa forma de representar as rotas. Dos voluntários dessa atividade, quatro
informaram que já utilizaram de aplicativos de Mapas e GPS nos Smartphones, baseado nisso
acredita-se que os outros participantes têm pouca experiência com aplicações de Mapas e que
tanto a primeira quanto a segunda hipótese podem ter validade.

Todos chegaram até o destino, porém houveram diversos erros durante o percurso. Dentre
os comandos que mais resultaram em erros estão aqueles comandos que seguiam o seguinte
padrão “Atravesse a rua [Nome da Rua] na faixa de Pedestre”, os participantes se confundiam
em qual das faixas deveriam atravessar, e em alguns casos atravessavam e seguiam em frente nas
ruas [Nome da Rua] indicadas.

Alguns participantes não seguiram os comandos até o final e traçaram as rotas por
caminhos que já conheciam da cidade, isso pode evidenciar que os comandos ainda são recursos
complexos pra os participantes, resultando na desistência de alguns usuários em segui-los.

4.5 Questionários

Ao final de cada uma das atividades aplicou-se um questionário. Ozok (2009) define um
questionário como um modelo, online ou impresso com perguntas as quais os participantes devem
responder com o objetivo de fornecer dados necessários em uma pesquisa, análise ou avaliação.
Por conta da objetividade das perguntas dos questionários, optou-se pela utilização desta técnica
para identificar o perfil dos entrevistados. Estes questionários foram aplicados também em forma
de entrevista estruturada em algumas situações, visto que, os pesquisadores notaram que alguns
participantes possuíam limitações severas de leitura e/ou escrita. As entrevistas estruturadas,
de acordo com Vatrapu e Pérez-Quiñones (2006), referem-se a um tipo de entrevista similar a
um questionário que é composta por perguntas predeterminadas que possuem a característica
de serem curtas e claramente descritas, para que todos os participantes indiquem uma resposta
precisa.

Tendo como base as respostas do questionários, foi possível verificar que dos 29
respondentes 14 (48%) se identificaram como usuários de cadeira de rodas, 5 (17%) se
identificaram como amigos, cônjuges, apoiadores ou parentes de um usuário de cadeira de
rodas e 10 (34%) se identificaram como pertencente a outro perfil. Dentre os pertencentes a
outro perfil existem os que utilizam bengala ou muletas para se locomover pela cidade e também
pessoas com outras deficiências relacionadas a mobilidade que conseguem caminhar sem o
auxílio de objetos de apoio. Dentre o grupo dos usuários de cadeiras de rodas a segmentação por
perfis ocorreu na seguinte maneira:

∙ 4 (29%) se identificaram como usuários de cadeira de rodas independente que faz longos
caminhos com facilidade em deslocamentos pela cidade;
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∙ 7 (50%) se identificaram como usuários de cadeira de rodas que conseguem fazer alguns
caminhos com facilidade, porém precisam de apoio para passar por algumas barreiras e/ou
realizar longos trajetos pela cidade; e

∙ 3 (21%) se identificaram como de usuários de cadeira de rodas com muita dificuldade para
realizar caminhos, precisando de apoio para passar por barreiras em deslocamentos na
cidade.

Quanto ao local em que residem, 18 (62%) residem na cidade de Curitiba enquanto 11
(38%) em cidades da Região Metropolitana de Curitiba, porém todos eles realizam algum tipo
de atividade na cidade de Curitiba com frequência (trabalho, estudo, atendimento de saúde, entre
outras).

Quanto a questão de gênero, segue a Tabela 8 comparativa para algumas segmentações
analisadas:

Tabela 8 – Resultados dos Questionários

Comparativo

Grupo Homens Mulheres Total

Usuário de Cadeira de Rodas Dependente 2 (67%) 1 (33%) 3

Usuário de Cadeira de Rodas Parcialmente Dependente 4 (57%) 3 (43%) 7

Usuário de Cadeira de Rodas Independente 4 (100%) 0 (0%) 4

Usuário de Cadeira de Rodas 10 (71%) 4 (29%) 14

Não usuário de Cadeira de Rodas com deficiência 4 (40%) 6 (60%) 10

Total Pessoas com Deficiência 14 (58%) 10 (42%) 24

Apoiador/ Amigo/ Cônjugue / Parente 0 (0%) 5 (100%) 5

Total 14 (48%) 15 (52%) 29

A partir desses números é possível verificar que na amostra analisada a maior parte
dos usuários de cadeira de rodas são homens (71%). Todos os usuários de cadeira de rodas
que se identificaram pertencentes ao perfil de independentes são homens, tal percentual pode
ser justificado pelo fato de historicamente acreditar-se que homens tem mais força física e por
isso são capazes de ultrapassar obstáculos com mais facilidade. Em contrapartida, todos que se
identificaram como apoiadores de um usuário de cadeira de rodas informaram serem mulheres,
Essa porcentagem pode ser explicada pelo papel social atribuído às mulheres pela sociedade
patriarcal de serem cuidadoras, algumas delas são mães, e outras tem isso como profissão.

Com relação ao uso de smartphones, foi identificado que 20 (69%) dos voluntários
fazem uso deles, sendo 9 (45%) com frequência de mais de 20 vezes por dia. As atividades
mais realizadas em smartphones ou celulares são ligações telefônicas (21), envio de mensagens
(20), acesso a redes socias (15), porém 9 pessoas reportaram que fazem uso de mapas e GPS
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nesses dispositivos. Não foi possível identificar claramente o perfil de pessoas desses três grupos,
pois há a distribuição de pessoas de todas as faixas de idade e todos os grupos identificados
anteriormente em cada uma das respostas dessa questão, porém foi possível associar o uso de
smartphones a escolaridade dos voluntários.

Daqueles que identificaram como voluntários, 5 (17%) não concluíram o Ensino
Fundamental, 11 (38%) não concluíram o Ensino Médio, 10 (34%) possuem o Ensino Médio
completo e 6 (21%) possuem algum grau de instrução superior (completo ou incompleto). Dos
que possuem Ensino Superior Completo ou Incompleto todos informaram utilizar smartphone,
enquanto entre os que concluíram apenas o Ensino Médio a quantidade de usuários de smartphone
cai para 70%; Esse mesmo número ficou em 54% entre os voluntários que não concluíram o
Ensino Médio.

4.6 Principais Conclusões da Análise dos Problemas de

Mobilidade

Os resultados da oficina participativa indicam que as calçadas são os principais problemas
de acessibilidade encontrados na cidade, demandando, muitas vezes, que os participantes
trafeguem pelas ruas, por conta das condições destas calçadas. Outros obstáculos citados pelos
voluntários foram os buracos, os degraus e os rebaixamentos. Verifica-se a importância da
acessibilidade para a mobilidade nos espaços urbanos, pelos relatos dos participantes que
afirmam que preferem percorrer um caminho mais longo, se este for acessível.

A análise de serviços de rotas evidenciaram a experiência dos participantes com
aplicativos de mapas que informam apenas as ruas que devem ser percorridas para se chegar
de um ponto a outro do mapa, como é o caso do Google Maps, visto que, uma minoria dos
participantes se preocupou em informar detalhes como a utilização de calçada, guia rebaixada e
faixa de pedestres. Estes testes mostraram também que o texto elaborado pelos pesquisadores
com as instruções textuais enriquecidas com informações pertinentes ao percurso de pedestres
precisa ser melhorado, já que houveram diversos erros durante os percursos.

Os questionários apontaram que a maioria dos voluntários se declara como usuário de
cadeira de rodas, no entanto foram encontrados outros perfis como usuário de cadeira de rodas
independente, usuário de cadeira de rodas dependente ou parcialmente dependente, apoiador
de usuário de cadeira de rodas e não usuário de cadeira de rodas, mas que possui deficiência
física. Outro fato encontrado é que a maioria dos respondentes declarados como deficientes
físicos são do gênero masculino, diferindo dos dados encontrados no Censo 2010 (IBGE, 2010a)
que apresenta um número maior de pessoas com deficiência física declaradas como sendo do
gênero feminino e refletindo os dados da Pesquisa Nacional da Saúde de 2013 (IBGE, 2013)
que apresenta uma amostra maior de pessoas com deficiência física declaradas como sendo do
gênero masculino. Além disso, todas as pessoas com perfil de apoiador de um usuário de cadeira
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de rodas são do gênero feminino, isto ocorre provavelmente pelo fato de à sociedade patriarcal
culturalmente destinar às mulheres a tarefas de apoio a família.

Além disso, as atividades evidenciaram que os departamentos de planejamento urbano
poderiam se beneficiar das informações apontadas pelos cidadãos para apoiar a tomada de decisão
em relação às prioridades de melhorias de acessibilidade para a cidade. Isso é especialmente
relevante em grandes cidades como Curitiba, com população acima de três milhões de habitantes,
considerando sua região metropolitana, e ainda oferece poucos serviços públicos com condições
adequadas de acessibilidade.

4.7 Entrevista com a Secretaria de Acessibilidade

De modo a complementar os requisitos levantados pelos voluntários da ADFP realizou-se
uma entrevista com uma servidora da Prefeitura Municipal de Curitiba responsável pela Secretaria
de Acessibilidade. Nesta entrevista, foram abordados os temas acessibilidade, fontes de dados
utilizadas na secretaria, funcionamento do 156 para as reclamações sobre as vias públicas e
trabalhos que estão sendo desenvolvidos por alunos da UTFPR. Como alguns dos requisitos
desta seção foram extraídos desta entrevista, algumas das falas dos envolvidos serão apresentadas
nesta seção, a transcrição completa da entrevista pode ser visualizada no Apêndice C.

Sobre a necessidade de se conhecer o estado em que se encontram as calçadas de Curitiba:
“...Pra poder trabalhar na política pra gente é importante conhecer assim, como tá essa calçada
hoje? primeiro: a gente tem a calçada? porque a gente sabe que a realidade de Curitiba, você
vai trabalhar na periferia da cidade a gente não tem nem calçada, a gente tem lugar que não tem
nem asfalto, tipo a via, então a gente já tem isso como um olhar, então a política na calçada ela
deveria ser direcionada pelo 137 que a sociedade precisa, então essa alimentação da gente ter o
mapeamento pra gente assim é ideal”.

Sobre a questão de visualizar dados em um mapa digital: “...Pra gente isso sempre
foi muito interessante, porque ver a cidade no mapa é diferente de você, você consegue ver a
maior concentração aqui é no sul, é no norte, no leste, no oeste, então pra gente aquilo era bem
interessante, então isso vale a pena”.

Sobre a dificuldade em se avaliar os problemas encontrados na cidade tendo como base
os dados do 156: “...Por exemplo, tem uma caçamba na calçada, pro urbanismo conseguir chegar
e notificar, às vezes quando chegou no urbanismo, a caçamba já foi embora a meses, porque
são sei lá 6.000 solicitações no mês, é na semana, então assim é bastante coisa pra que eles
consigam trabalhar. Eu tenho quase certeza, eu acho que são 6.000 solicitações no mês, sendo
uma média de 1500 por semana solicitações, então assim, a gente não tem corpo técnico pra
isso pra gente acaba vindo o que: reclamações direcionadas a pessoa com deficiência, então a
pessoa com deficiência que foi no estabelecimento e faz uma reclamação, fui no shopping e não
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é acessível ou preciso de um rebaixamento de calçada, mas normalmente vem da pessoa com
deficiência, sabe daí o 156 direciona pra gente”.

Sobre a falta de acessibilidade nas calçadas de Curitiba: “...O que sai hoje, a gente faz
com acessibilidade, então você prevê, você prevê piso tátil, você prevê rebaixamento de calçada,
já vê de acordo com a nova NBR, porque já alterou agora em 2014 e em 2015 já entrou a nova,
então, não é isso, o problema é que a gente tem uma cidade, Curitiba tem 323 anos e ela foi por
300 anos feita sem acessibilidade, então a gente está a 23 anos tentando construir uma cidade
acessível, então a gente não tinha essa cultura, daí muito do que a gente traz é assim, um histórico
da área da deficiência, todos os estudiosos da área da deficiência já falam sobre isso, assim, em
1970 que começou um movimento forte das pessoas com deficiência, porque historicamente as
pessoas já eram mortas quando nasciam, enfim, como um tipo de deficiência, quando a gente
conseguiu que as pessoas, a gente a sociedade, conseguiu que as pessoas vivessem, elas eram
segregadas, então assim, por que você ia arrumar os espaços se as pessoas estavam em casa? a
cultura da época trazia isso pra gente... mas hoje eu acho que o que a gente tem de problema é
isso a gente não, por muito tempo não se projetou com esse olhar inclusivo, hoje já se projeta”.

Sobre o interesse do setor público em incluir acessibilidade na cidade: “...A gente entende
que aquilo é prioritário e muitas vezes são casos que não é só uma melhoria da calçada, tem
local que a gente tem que fazer a engenharia viária completa. Então você tem que fazer toda a
parte de arenagem, iluminação, pavimentação pra daí chegar na calçada... existe esse interesse
do município na política, hoje o que a gente não tem : verba pra sustentar tudo o que a gente
precisaria ter”.

Sobre o interesse do setor público em utilizar uma aplicação onde pudessem verificar
quais os problemas de acessibilidade encontrados na cidade: “...Sim, sem dúvida, porque hoje a
gente não tem mapeado tudo que nós temos de rebaixamento, a gente sabe os novos, mas teve
uma época que se fez rebaixamento de calçada no município e não se mapeou, então a gente não
sabe tudo que se tem, então primeira coisa: se a gente tivesse o que temos de rebaixamento de
calçada já é um passo muito bom, porque? porque fica mais fácil de você mapear onde precisa
mais e onde não precisa, então muitas vezes vai mais de eu substituir aquele que pode até estar
fora de norma, mas ainda a pessoa circula, eu posso criar um novo muito mais próximo que
garanta essa circulação constante, então acho que pra elaboração da política é ideal”.

Sobre o problema de categorização dos problemas de acessibilidade encontrados na
cidade: “...Esse é sempre nosso maior problema sabe na hora de fazer a classificação, porque daí
da mesma forma que a gente vai classificar percepção a gente daí tem um problema técnico na
elaboração da política, claro que quem vai dizer o ponto chave vai ser o usuário né, o usuário que
tem que falar eu não gosto disso, ok a gente aqui é técnico pra sabe interpretar por que aquilo
não tá bom, mas é importante saber assim, é uma avaliação de percepção , do que que é essa
avaliação”.



84 Capítulo 4. Análise de Requisitos

Sobre possuir uma aplicação que apresente em um mapa todos os problemas de
acessibilidade informados pelos cidadãos: “...A gente conseguir cruzar essa informação, então
eu vou ver aqui ah tiveram 4 pessoas que pontuaram que ali é ruim, eu conseguir ter o olhar do
todo é muito bom, porque daí eu não vou trabalhar só do ponto dele, daí eu vou conseguir fazer
aquela avaliação técnica de ah realmente aqui tá ruim, claro , o que tem mais informações você
vai saber que, normalmente, sempre tá certo, eu sempre digo a pessoa que reclamou, ela sempre
tá com a razão, a gente ainda faz... A gente faz visita técnica, aqui na secretaria quando a gente
recebe a demanda e é sempre isso, 100% das vezes a pessoa tem razão, mas a gente tem que ir lá
e atestar que a reclamação procede, mas normalmente ela tem razão nisso então isso eu acho que
seria um, se conseguisse casar nessas pontuações”.

Sobre a visualização dos problemas de acessibilidade encontrados na cidade por meio de
um mapa: “...Esse olhar espacial pra gente é importante, sabe é o olhar assim além do que tá no
ponto no mapa, é conseguir olhar se esse usuário, tipo vai poder clicar ali e colocar uma foto do
problema é legal sabe, ter esse olhar do todo porque muitas vezes ah daí eu vou lá fazer uma
visita, pensando porque claro sempre pensando em uma política maior, mas se eu tivesse que ter
um caso pontual, eu vou lá fazer uma visita, se eu já tenho uma imagem daquilo, eu já consigo
ter noção de qual é o meu problema... eu não sei se esse problema é um buraco que daí eu vou
chamar o distrito de manutenção, eu não sei se é um rebaixamento de calçada que daí eu vou
chamar a SETRAN então pra qualquer coisa que eu precise eu teria que saber o que é pra poder
ir no local”.

4.8 Estabelecimento de Requisitos para a Aplicação

A partir dos resultados da análise dos problemas de mobilidade, de uma conversa com
uma responsável pela secretaria de acessibilidade do município de Curitiba-PR, disponível no
Apêndice C e abordada em resumo na seção 4.7 e também de requisitos de aplicações do ponto
de vista de desenvolvimento de software, foram definidos um conjunto de requisitos que deverão
ser considerados na construção da aplicação para auxílio ao planejamento urbano. Para fins de
representação, os requisitos serão classificados em AR (para requisitos obtidos na análise dos
problemas de mobilidade), PR (para requisitos provenientes da entrevista com a responsável pela
secretaria de acessibilidade) e AP (para requisitos necessários para a construção da aplicação do
ponto de vista de desenvolvimento de software).

Requisitos Condutores do Projeto

1. A aplicação deve ser construída de modo a auxiliar os órgãos públicos no processo de
planejamento urbano acessível da cidade

“a gente vai querer usar tudo que vocês trouxerem pra gente de dado, pra gente tudo é

importante...então a política na calçada ela deveria ser direcionada pelo que a sociedade

precisa, então essa alimentação da gente ter o mapeamento pra gente assim é ideal” PR
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Requisitos Funcionais

1. A aplicação deverá permitir a visualização dos problemas encontrados na cidade,
informados pelos cidadãos

“Iria colocar lá todos os problemas que fosse encontrando na cidade, porque aí seria um

negócio que estaria escutando a gente pra poder mandar isso pra alguém que pudesse

resolver o problema, por exemplo, a prefeitura” AR

“É bom porque sempre vai estar atualizado. E é bom que não vai ser sempre você que vai

sair coletando os dados, é bom que qualquer um que passa ali vai colocando o que achar”

AR

“tudo está em transformação. As vezes uma calçada que é inacessível hoje, no outro dia já

está mais acessível” AR

2. A aplicação deverá permitir que uma pessoa do departamento de planejamento urbano da
cidade visualize os detalhes de localização e do tipo do problema informado

“pra gente é importante conhecer assim, como tá essa calçada hoje? primeiro: a gente tem

a calçada? porque a gente sabe que a realidade de Curitiba” PR

“so eu acho bem importante pra gente que faz política pública, porque a gente conseguir

cruzar essa informação, então eu vou ver aqui ah tiveram 4 pessoas que pontuaram que

ali é ruim, eu conseguir ter o olhar do todo é muito bom” PR

3. A aplicação deverá permitir a visualização de uma foto de um problema informado, quando
houver uma foto

“Colocar uma foto do problema é legal sabe, ter esse olhar do todo porque muitas vezes ah

daí eu vou lá fazer uma visita, pensando porque claro sempre pensando em uma política

maior, mas se eu tivesse que ter um caso pontual, eu vou lá fazer uma visita, se eu já tenho

uma imagem daquilo, eu já consigo ter noção de qual é o meu problema, porque se supõe

que ah aqui tem um problema, eu não sei se esse problema é um buraco que daí eu vou

chamar o distrito de manutenção, eu não sei se é um rebaixamento de calçada que daí eu

vou chamar a SETRAN então pra qualquer coisa que eu precise eu teria que saber o que é

pra poder ir no local pra resolver o problema” PR

4. A aplicação deverá permitir que uma pessoa do departamento de planejamento urbano da
cidade registre a solução de um problema informado por um cidadão

“mapeando aquilo e isso daí já referenciava e depois a gente tinha aquilo ali como o antes

e o depois, o que foi feito e o que não foi e até pra elaborar, então pra gente isso sempre

foi muito interessante” PR

5. A aplicação deverá permitir que após um problema ser solucionado, ele seja excluído da
lista de problemas
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“São 6.000 solicitações no mês, sendo uma média de 1500 por semana solicitações, então

assim, é bastante coisa pra gente trabalhar” PR

6. A aplicação deverá permitir que uma pessoa do departamento de planejamento urbano da
cidade registre uma melhoria realizada na cidade

Da mesma forma que é importante para a prefeitura visualizar onde devem ser feitas
modificações, é importante também informar para os cidadãos quando uma melhoria for
realizada, tendo esta melhoria sido baseada em uma reclamação ou não, de modo a sempre
manter o mapa da cidade atualizado AP

7. O aplicativo deverá permitir a navegação do usuário para que ele registre corretamente
onde ocorreu uma solução de problema ou uma melhoria

“Algumas questões assim a gente vai georreferenciar” PR

Além disso é importante sempre registrar corretamente onde ocorreu uma obra realizada
pela prefeitura, já que, o registro correto permite que o mapa da aplicação de Nascimento
(2018) possa considerar aquele trecho que recebeu manutenção como um caminho acessível
para os usuários AP

8. O aplicativo deverá permitir que o usuário informe se a melhoria foi realizada na calçada
ou no rebaixamento

“Se tivesse o que temos de rebaixamento de calçada já é um passo muito bom, porque fica

mais fácil de você mapear onde precisa mais e onde não precisa, então muitas vezes vai

mais de eu substituir aquele que pode até estar fora de norma” PR

Requisitos Não - Funcionais

1. A aplicação deve ser construída e executada em um ambiente web

Por conta da API do Google Maps estar disponível somente para sistemas web, faz-se
necessária a construção de um sistema web, visto que, a Google Maps API é a ferramenta
responsável por construir os gráficos com os problemas. Além disso, construindo um
sistema web, pode-se garantir que uma maior quantidade de pessoas poderá usar o sistema
sem prejuízos, já que será necessário somente um navegador com acesso à internet.AP

2. A aplicação deverá acessar um banco de dados centralizado contendo todos os problemas
de acessibilidade informado pelos cidadãos que será acessado por meio de uma API

Este requisito é necessário para garantir que todas as aplicações presentes na arquitetura
do projeto acessem os mesmos dados independente da aplicação que está sendo executada.
AP



4.9. Considerações Finais 87

3. A aplicação deverá fornecer a visualização dos problemas encontrados na cidade por meio
de mapas;

“Porque ver a cidade no mapa é diferente, você consegue ver a maior concentração aqui é

no sul, é no norte, no leste, no oeste, então pra gente aquilo era bem interessante, então

isso vale a pena... esse olhar espacial pra gente é importante.” PR

4. A aplicação deverá ser executada em diferentes navegadores e sistemas operacionais.

Esta particularidade é necessária para garantir que qualquer pessoa do poder público possa
utilizar o sistema da mesma forma independente da ferramenta disponível dentro do setor
público em que ela será inserida. AP

5. A aplicação deve ser construída utilizando o Google Maps

Testes durante o período de realização desta dissertação mostraram que o Google Maps era
a ferramenta mais efetiva para o contexto do projeto, visto que, possui a manipulação dos
mapas facilitada pelas rotinas disponibilizadas pelo Google Maps API e ainda possibilita
identificar a calçada em que a modificação será realizada. AP

6. A aplicação deve realizar a manipulação dos mapas por meio de rotinas implementadas
utilizando a Google Maps API

A Google Maps API foi escolhida como ferramenta por propiciar que um mapa pudesse ser
manipulado por meio de rotinas em Javascript que definem de maneira ágil de que forma o
mapa será exibido para o usuário. Por utilizar o Javacript como base, a Google Maps API
mantém a mesma estrutura de mapa em diferentes navegadores e sistemas operacionais.
AP

4.9 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentadas as atividades realizadas na ADFP para o processo de
análise de requisitos que serão utilizados na aplicação para o auxílio ao planejamento urbano.
Por meio destas atividades foi possível identificar os principais problemas de acessibilidade
encontrados pelos deficientes físicos e quais os requisitos funcionais, requisitos não funcionais e
requisitos de design devem ser considerados no desenvolvimento da aplicação. O capítulo a seguir
apresenta o protótipo desta aplicação que foi construída com base nos requisitos estabelecidos
neste capítulo.
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5 Protótipo da Aplicação

Este capítulo tem por objetivo apresentar o protótipo de alta fidelidade da aplicação para o
auxílio ao planejamento urbano, o Coolabore-PROT, que foi construído com base nos requisitos
obtidos no Capítulo 4. Este protótipo foi desenvolvido para uma interface web responsiva
utilizando a Google Maps API e funções JavaScript responsáveis por realizar a manipulação dos
mapas.

5.1 Diagrama de Casos de Uso

A partir dos requisitos estabelecidos no Capítulo anterior, definiu-se um conjunto de
casos de uso, ilustrados na Figura 14. Estes casos de uso representam as ações que o sistema
para auxílio ao planejamento urbano deve executar ao ser manipulado pelo ator, que neste caso é
definido como o colaborador da prefeitura, responsável pelo planejamento urbano da cidade. A
seguir, apresenta-se uma descrição das ações do sistema que podem ser executadas pelo ator,
responsável pelo planejamento urbano:

∙ Visualizar Problema: possibilita que o ator visualize todos os problemas informados
pelos cidadãos, sendo que estes problemas são representados por marcadores plotados no
mapa. Cada marcador é inserido no mapa considerando a latitude e a longitude informadas
pelo cidadão no momento de registrar o problema encontrado em seu percurso, na aplicação
Aequitas;

∙ Visualizar Detalhes do Problema: possibilita que o ator ao clicar em um dos marcadores
no mapa, visualize uma caixa de mensagem com informações adicionais que por ventura
foram informadas pelo cidadão no momento de registro do problema encontrado, como
por exemplo, a descrição do problema encontrado na via pública;

∙ Visualizar Foto do Problema: caso o cidadão opte por enviar uma foto do problema
encontrado em seu trajeto no momento de registro de sua reclamação na aplicação Aequitas,
esta poderá ser visualizada pelo ator na mesma caixa de mensagem do caso de uso anterior,
de modo que este ator faça uma pré análise do problema informado de modo a definir
quais setores da administração pública são responsáveis por aquele tipo de obra;

∙ Registrar Solução de Problema: possibilita que o ator registre no mapa que solucionou
um problema informado por um cidadão e descreva qual o tipo de solução foi realizada
naquele ponto do mapa, de maneira a informar que agora aquele ponto do mapa é acessível;

∙ Excluir Problema do mapa: Após efetuar o registro da solução do problema, esta ação
possibilitará ao ator excluir o marcador que representa o problema que foi resolvido no
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Figura 14 – Diagrama de Casos de Uso

mapa, de modo a melhorar a visualização da equipe de planejamento urbano e também
para registrar no banco de dados unificado das aplicações Aequitas e Coolabore-PROT, que
aquele ponto do mapa deve ser atualizado no grafo de vértice não acessível para vértice
acessível;

∙ Registrar Melhoria: possibilita que um ator registre no mapa uma melhoria que foi
realizada na cidade e que não havia sido informada por nenhum cidadão como sendo
um problema, de modo a sempre manter o grafo do sistema atualizado com os caminhos
acessíveis;

∙ Definir onde a melhoria foi realizada: possibilita que o ator defina no mapa o ponto
exato, inserindo um marcador no mapa na latitude e longitude de onde a melhoria foi
realizada.

Cada um dos casos de uso pode ser manipulado pelo ator e também podem possuir
relacionamentos entre si. Conforme ilustrado na Figura 14 o caso de uso visualizar problemas se
relaciona com visualizar detalhes do problema e com visualizar foto do problema. Além disso, o
caso de uso registrar solução do problema pode se relacionar com visualizar problemas e excluir
problema do mapa; e o caso de uso registrar melhoria pode se relacionar com definir onde a
melhoria foi re lizada.
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5.2 Diagrama de Estados

Além do Diagrama de Casos de Uso, optou-se pela criação de um Diagrama de Estados
para entender quais seriam os estados da aplicação de auxílio ao planejamento urbano antes de
efetuar a criação do protótipo. Este diagrama que possui basicamente quatro estados principais
que podem ser visualizados na Figura 15. A seguir, apresenta-se uma descrição do diagrama de
estados:

∙ Esperando Navegação: Representa o estado inicial onde o sistema está esperando
uma ação do usuário antes de executar uma das principais atividades do sistema:
Registrar a Solução de um Problema ou Registrar uma Melhoria. Enquanto o usuário não
decidir executar uma destas atividades, o sistema permanecerá com o estado Esperando
Navegação;

∙ Registrar Solução de Problema: Ao selecionar a opção Registrar Solução de Problema,
o sistema realizará uma sequência de passos antes de registrar que um problema foi
solucionado. Esses passos incluem: Localizar o problema no mapa, selecionar o marcador
que representa o problema que será solucionado, visualizar uma caixa de mensagem com
os detalhes do problema informado pelo usuário, descrever a adequação que foi realizada
na cidade para solucionar o problema, clicar em salvar e confirmar que aquele problema
foi solucionado, ao confirmar, o sistema apagará automaticamente o marcador do mapa.
Após registrar uma solução, o sistema possibilita que o usuário continue registrando novas
soluções antes de mudar para o estado Esperando Envio;

∙ Registrar Melhoria: Ao selecionar a opção Registrar Melhoria, o sistema executará uma
sequência de passos antes de registrar que a melhoria foi de fato realizada. Esses passos
incluem: Localizar o ponto do mapa onde a obra de melhoria foi realizada, inserir o
marcador no ponto exato onde a melhoria foi realizada, informar se a obra foi realizada
na calçada ou no rebaixamento, descrever a solução do problema, clicar em enviar e por
fim clicar em confirmar. Após registrar uma melhoria, o sistema possibilita que o usuário
continue registrando novas melhorias antes de mudar para o estado Esperando Envio;

∙ Esperando Envio: Ao finalizar o estado Registrar Solução de Problema ou Registrar
Melhoria, o sistema automaticamente será redirecionado para o estado Esperando Envio,
para que este estado se certifique que as informações foram devidamente registradas no
banco de dados unificado das aplicações. Ao concluir o envio e receber a confirmação do
banco de dados de que as informações foram armazenadas, o sistema irá para o estado
final do fluxo.
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Figura 15 – Diagrama de Estados

5.3 Protótipo

Baseado nos requisitos estabelecidos no Capítulo 4, no Diagrama de Casos de Uso da
Figura 14 e no Diagrama de Estados da Figura 15, iniciou-se a construção da primeira versão do
protótipo do sistema de auxílio ao planejamento urbano, o Coolabore-PROT.

Definiu-se inicialmente que um protótipo de alta fidelidade seria uma solução mais eficaz
para este contexto, no sentido de simular de maneira mais realista o funcionamento do sistema
para as pessoas pessoas que avaliariam posteriormente este protótipo na etapa de avaliação do
sistema. O protótipo de alta fidelidade é totalmente interativo e permite que os usuários naveguem
em uma interface completa e funcional que eventualmente será o produto final do sistema, após
passar por todas as fases de teste e re(modelagem) do sistema (PREECE; ROGERS; SHARP,
2013).

Para a construção deste protótipo de alta fidelidade utilizaram-se um conjunto de
tecnologias que serão apresentadas na seção seguinte para alcançar os requisitos definidos
anteriormente.
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Figura 16 – Teste com o OpenStreetMaps

5.3.1 Tecnologias Utilizadas

Tendo como premissa o requisito não-funcional de que a aplicação deveria ser construída
para um ambiente web verificou-se quais as principais ferramentas que poderiam ser utilizadas
para alcançar este objetivo. Os primeiros testes neste sentido diziam respeito a qual tecnologia
de mapas e de manipulação de mapas deveria ser utilizada: OpenStreetMaps ou GoogleMaps.

Em um primeiro momento simulou-se a construção do protótipo no OpenStreetMaps.
O protótipo para o OpenStreetMaps, ilustrado na Figura 16, foi construído utilizando-se da
biblioteca Leaflet19 para a manipulação dos mapas. Os testes mostraram que a ferramenta dispõe
de documentação limitada para auxiliar no desenvolvimento e também havia uma dificuldade
em se registrar um marcador em um ponto que representava uma calçada, por este motivo, o
segundo passo da prototipação foi a realização de testes na construção do protótipo utilizando
como ferramenta de mapas o Google Maps.

19https://leafletjs.com/. Acesso em 13/11/18
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Os testes com o Google Maps mostraram resultados satisfatórios, pois este dispõe de
ampla documentação disponível e acessível por qualquer desenvolvedor no site do Google e a
facilidade de se manipular o mapa utilizando a Google Maps API20 desenvolvida pelo próprio
Google. A Google Maps API mostrou-se uma solução estável por possuir uma comunidade
dedicada a construção da API; colaborativa, no sentido de possuir atualizações quase em tempo
real; e confiável, considerando que nos testes ela conseguia identificar por meio da latitude e
longitude o lado da calçada em que o problema foi informado. Por este motivo, definiu-se que a
ferramenta de mapas seria o Google Maps.

Definido o Google Maps como mapa e a Google Maps API como ferramenta para a
manipulação do mapa, definiu-se em qual tecnologia o ambiente web deveria ser construído.
Neste sentido, definiu-se que uma boa estratégia seria utilizar o HTML 521 para construir o
ambiente, visto que, o HTML 5 é compatível com a maioria dos principais navegadores web,
o que nos permitiria alcançar o requisito não - funcional que indicava que a aplicação deveria
ser executada em diferentes navegadores e sistemas operacionais. Para garantir ainda mais esta
questão e para deixar o site preparado para o caso de se desejar executá-lo em versões futuras em
dispositivos móveis, optou-se por utilizar junto ao HTML 5, a tecnologia Bootstrap22 que é um
kit de ferramentas de código aberto para desenvolvimento com HTML, CSS e JS que permite a
construção de aplicações com front-end responsivo.

Por fim, com o objetivo de garantir que o sistema seria capaz de executar funções como
excluir um problema do mapa, caso ele seja solucionado, foram incluídas algumas funções
JavaScript23 ao código fonte da Google Maps API.

5.3.2 Telas do Sistema

Utilizando as tecnologias definidas na seção anterior e com o objetivo de atender os
requisitos definidos no Capítulo 4 foram definidas duas telas para o protótipo do sistema de
auxílio ao planejamento urbano. Nas duas telas, os mapas podem ser manipulados com os
comandos padrão do Google Maps, ou seja Rolagem do Mouse para cima ou Botão + para
aumentar o zoom e Rolagem do Mouse para baixo ou Botão - para diminuir o zoom do mapa e
clicar e arrastar para movimentar o mapa.

A primeira tela, ilustrada na Figura 17 tem por objetivo possibilitar aos responsáveis
pelo planejamento urbano visualizar no mapa todos os problemas de acessibilidade informados
pelos cidadãos e registrar a solução de um problema de acessibilidade informado anteriormente.

Nesta tela, cada problema de acessibilidade é representado por um marcador vermelho,
que ao receber a ação de clique do mouse, apresenta uma caixa de mensagem, com uma

20https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/tutorial. Acesso em 13/11/18
21https://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp. Acesso em 13/11/18
22https://getbootstrap.com/. Acesso em 13/11/18
23https://www.javascript.com/. Acesso em 13/11/18
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Figura 17 – Tela de Reportar a Solução de um Problema

descrição do problema encontrado e uma foto do problema, caso o usuário tenha enviado a foto
no momento de registrar o problema. A caixa de mensagem é preenchida com a descrição do
problema informada pelo cidadão também no momento de registro da reclamação.

Para registrar a solução de um problema, o usuário deve clicar no marcador para fazer a
seleção daquele problema, utilizar a caixa de texto para descrever que solução foi realizada e por
fim, clicar com o botão direito do mouse sobre o marcador para confirmar a solução do problema.
Ao realizar este processo, o sistema apagará automaticamente aquele marcador do mapa da tela.

A segunda tela, ilustrada na Figura 18, possibilita que os responsáveis pelo planejamento
urbano registrem no sistema melhorias que foram realizadas na cidade e que não foram
anteriormente definidas pelos cidadãos como sendo um problema. Para isto, a tela ilustrada
possui um mapa em branco para que o usuário navegue facilmente pelo mapa até encontrar o
ponto exato em que a melhoria foi realizada.

Após localizar o ponto onde a melhoria foi realizada, o responsável pelo planejamento
urbano deve clicar no ponto do mapa onde foi realizada a obra de melhoria, informar se a melhoria
foi realizada na calçada ou no rebaixamento, de modo a evitar que se registre uma melhoria no
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Figura 18 – Tela de Sugerir Melhoria

local incorreto, descrever a melhoria que foi executada, por exemplo, construção de rebaixamento
no passeio, e por fim clicar em enviar, para que esta melhoria seja registrada no banco de dados.
Ao clicar em enviar, o sistema apaga automaticamente do mapa o marcador inserido pelo
responsável pelo planejamento urbano no momento de informar a melhoria realizada na cidade.

5.4 Considerações Finais

Neste capítulo foram apresentados os diagramas de casos de uso e de estados,
provenientes dos requisitos estabelecidos no capítulo anterior; as tecnologias utilizadas para
a construção do protótipo, as telas e descrições da primeira versão do protótipo do sistema de
auxílio ao planejamento urbano. A seguir, será apresentado o submétodo de avaliação de sistemas
baseados em mapa, produto desta dissertação e que teve como parte do submétodo a avaliação
dos protótipos construídos neste capítulo.



97

6 Submétodo de Avaliação

Este capítulo tem por objetivo descrever o submétodo de avaliação desenvolvido como
produto desta dissertação, com o objetivo de avaliar sistemas baseados em mapas que utilizam
crowdsourcing em sua abordagem. Este submétodo, que será apresentado em detalhes nas seções
seguintes teve como base estudos da literatura, analisados por meio de uma revisão sistemática da
literatura e técnicas de IHC. Após apresentar os passos do submétodo, este capítulo apresentará
os resultados obtidos com a aplicação deste submétodo para a avaliação do protótipo do sistema
Coolabore-PROT, sistema de auxílio ao planejamento urbano apresentado no Capítulo 5.

6.1 Processo de Avaliação de Sistemas Baseados em Mapas com

dados provenientes de crowdsourcing

A avaliação é parte integrante do processo de design e de desenvolvimento de sistemas
e tem como objetivo responder as eventuais dúvidas que possam surgir ao longo do processo
de design e construção do sistema. De modo geral, as avaliações se mesclam ao design e
servem como uma fonte para entender o que as pessoas necessitam e/ou desejam de um produto
(PREECE; ROGERS; SHARP, 2013), (ROCHA; BARANAUSKAS, 2003).

Preece, Rogers e Sharp (2013) argumentam que os usuários buscam mais do que
a usabilidade de um sistema, se preocupando também em ter uma experiência agradável e
envolvente ao utilizar um produto. Por este motivo, a avaliação torna-se ainda mais importante.
Rocha e Baranauskas (2003) afirmam que a avaliação tem três grandes objetivos: avaliar a
funcionalidade do sistema, avaliar o efeito da interface junto ao usuário e identificar problemas
específicos do sistema.

Existem muitos métodos de avaliação diferentes e cabe ao responsável pela avaliação
decidir qual usar dependendo dos objetivos da avaliação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2013).
Com base nesta premissa de decidir qual método de avaliação utilizar surgiu a necessidade de
definir um método de avaliação de sistemas que assim como o Coolabore-PROT são baseados
em mapas e utilizam a colaboração como base de sua construção e manutenção do software.

De modo a atingir este objetivo e levando em consideração a dificuldade de se avaliar
sistemas colaborativos apontada em Grudin e Poltrock (2016), seguiu-se o processo ilustrado
na Figura 19 para definir o método de avaliação adequado para avaliar sistemas como o
Coolabore-PROT.

Conforme ilustrado na Figura 19 em primeira instância efetuou-se uma revisão
sistemática da literatura para verificar se existiam métodos de avaliação na literatura que
pudessem ser interessantes para avaliar sistemas como o Coolabore-PROT. O resultado desta
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Figura 19 – Processo de Avaliação de Sistemas Baseados em Mapa

revisão sistemática, apresentado na subseção 6.2 nos levou a criação de um método de avaliação
de sistemas baseados em mapa, que está ilustrado na Figura 19 por meio dos elementos dentro
do quadrado pontilhado. O método, assim como a revisão sistemática, é apresentado nas seções
subsequentes deste capítulo.

6.2 Revisão Sistemática da Literatura

Esta revisão sistemática teve como objetivo realizar um levantamento de trabalhos que
avaliem sistemas baseados em mapas e que utilizem crowdsourcing. Para isto, definiu-se a
principal questão de pesquisa [QP] deste trabalho que é: Quais os métodos existentes para
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avaliar sistemas baseados em mapas que envolva crowdsourcing e que possuem foco em
acessibilidade? Para responder essa questão foram definidas algumas questões específicas [QE]:

∙ [QE1] Qual a medida ou aspecto avaliado pelo método?

∙ [QE2] Qual o público envolvido no método de avaliação?

∙ [QE3] Qual a classificação do método de avaliação?

6.2.1 Processo de Seleção de Artigos

O processo de seleção de artigos fez um levantamento dos trabalhos publicados entre
os anos de 2010 – 2017 que estão publicados nos principais repositórios digitais da área de
computação: IEEE, ACM, Science Direct, Springer e Google Scholar. Este processo ocorreu em
duas etapas: Seleção Automática e Seleção Manual.

Seleção Automática. Na seleção automática de artigos, utilizou-se a seguinte expressão
de pesquisa nos cinco repositórios de pesquisa: “web maps” AND “accessibility” AND
“crowdsourcing”. O total de artigos encontrados na seleção automática está apresentado a
seguir na Tabela 9:

Tabela 9 – Seleção Automática de Artigos - Etapa 1

Repositório Digital Quantidade de Artigos
IEEE 2
ACM 24
Science Direct 4
Springer 419
Google Scholar 190

Por conta da baixa quantidade de artigos encontrados na IEEE e na Science Direct,
optou-se por excluir o termo “accessibility” a fim de verificar se a busca retornava mais resultados
em uma segunda etapa de seleção automática de artigos. Com este processo, a IEEE retornou
mais 19 artigos e a Science Direct 18 artigos além daqueles encontrados na busca anterior. A
Tabela 10 apresenta o quantitativo de artigos encontrados pela seleção automática.

Tabela 10 – Seleção Automática de Artigos - Etapa 2

Repositório Digital Quantidade de Artigos
IEEE 21
ACM 24
Science Direct 22
Springer 419
Google Scholar 190
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Seleção Manual. A seleção manual de artigos é composta por quatro etapas, ilustradas
na Figura 20, e segue os Critérios de Exclusão [CE] definidos a seguir:

∙ [CE1] O artigo não escrito em inglês, português ou espanhol;

∙ [CE2] O artigo não pode ser acessado por meio do proxy da UTFPR;

∙ [CE3] A busca na biblioteca digital retornou duas páginas consecutivas de artigos em
sequência sem relevância;

∙ [CE4] O artigo está duplicado em outro estudo mais recente.

Figura 20 – Método de Seleção Manual de Artigos

A Tabela 11 apresenta a seleção manual de artigos seguindo os três primeiros critérios
de exclusão de artigos. O critério de exclusão [CE4] foi aplicado juntamente com as etapas de
seleção manual, visto que, este critério diz respeito ao conteúdo dos artigos e necessita de uma
leitura mais aprofundada.

Tabela 11 – Seleção de artigos usando os Critérios de Exclusão

ACM IEEE Springer
Science
Direct

Google
Scholar

[CE1] 24 21 418 18 189
[CE2] 24 21 51 6 30
[CE3] 24 21 51 6 30

Por meio da Tabela 11, percebe-se uma quantidade significativa de artigos provenientes
da Springer e do Google Scholar foram excluídos usando os três primeiros critérios de exclusão.
A explicação para este fato está na impossibilidade de se acessar grande parte dos artigos
utilizando o Proxy da UTFPR. Outra questão que cabe ressaltar é que o [CE3] foi criado como
um critério de parada para o Google Scholar, visto que, este repositório apresenta uma grande
quantidade de artigos.

Em seguida, iniciou-se a seleção manual de artigos. Esta seleção manual foi baseada nas
etapas ilustradas na Figura 1 e no Critério de Exclusão [CE4]. O resultado em quantidade de
artigos está apresentado na Tabela 12.
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Tabela 12 – Seleção Manual de Artigos

ACM IEEE Springer
Science
Direct

Google
Scholar

Etapa 1 23 20 51 6 23
Etapa 2 e [CE4] 13 9 10 1 12
Etapa 3 8 6 8 0 6
Etapa 4 5 3 7 0 3
Total de Artigos 18

Todos os artigos selecionados nesta revisão sistemática por meio da seleção automática
e da seleção manual utilizam crowdsourcing e sistemas baseados em mapas. Para efetuar uma
análise desses artigos efetuou-se a construção de duas tabelas disponíveis nos Apêndices D e E a
fim de examinar algumas características encontradas nestes trabalhos. A Tabela 15 apresenta
uma análise dos artigos com foco no estudo realizado pelos autores e a Tabela 16 apresenta uma
análise com o foco no método de avaliação dos artigos.

A Tabela 15, disponível no Apêndice D, apresenta algumas características encontradas
nos trabalhos selecionados. No objetivo do estudo apresentamos um resumo da principal
contribuição do artigo selecionado. Em foco analisamos se o estudo tem como foco a construção
do mapa ou de rotas acessíveis, já que embora todos os estudos trabalhem com mapas, alguns
têm como principal foco a construção de rotas. Em acessibilidade verifica-se a existência da
preocupação dos autores do artigo com a acessibilidade no momento de criar seus mapas. Por
fim, o público envolvido identifica quais as pessoas envolvidas no estudo.

Já a Tabela 16, disponível no Apêndice E, analisa o método de avaliação utilizado
nos artigos selecionados por meio de um conjunto de critérios de avaliação baseados na
classificação de Pinelle e Gutwin (2000). Algumas das denominações utilizadas também
seguiram o padrão descrito por Pinelle e Gutwin (2000). Em tipo de avaliação analisamos se a
avaliação foi realizada por meio de uma pesquisa exploratória, estudo de caso ou experimento
em laboratório, sendo estes formatos de avaliação apresentados em Pinelle e Gutwin (2000) e
também descrevemos brevemente de que forma essa avaliação é realizada. No tipo de análise é
realizada uma classificação da análise em qualitativa e quantitativa. Para técnica de coleta de
dados verifica-se qual a técnica utilizada para coletar a avaliação do método, baseada nas técnicas
descritas por Pinelle e Gutwin (2000) esta técnica pode ser medida de trabalho quantitativo,
medida de trabalho qualitativo, sensores, observações dos usuários, discussões ou entrevistas.
Em fase do ciclo de vida analisa-se em qual momento do ciclo de vida do software é realizada
a avaliação sendo estas fases definidas por Preece, Rogers e Sharp (2013). Por fim, o foco da
avaliação apresenta qual tipo de foco foi avaliado no sistema, segundo a classificação de Pinelle
e Gutwin (2000) podendo ter o foco em eficiência de desempenho da tarefa utilizando o software,
simulação da satisfação do usuário com o software, produto final produzido pelo uso do software,
interação do usuário ao utilizar o software ou impacto do software nas práticas de trabalho.
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Analisando a Tabela 16, verificou-se que apenas quatro artigos possuíam um método
de avaliação envolvendo usuários. Como este tipo de avaliação é um requisito essencial para
pesquisas que envolvam a IHC, optou-se por efetuar uma análise das características desses
trabalhos em maior profundidade.

6.2.2 Análise dos artigos que possuem o método de avaliação envolvendo

usuários

A análise de artigos realizada na seção anterior encontrou quatro artigos que adotavam
a avaliação envolvendo usuários como método de avaliação do estudo. Estes trabalhos são
Romanillos (2016), Zeng, Kühn e Weber (2017), Prandi et al. (2017b) e Tzavella, Fekete e
Fiedrich (2017). Esta seção apresenta a análise das características destes trabalhos.

O trabalho de Romanillos (2016) apresenta a plataforma online colaborativa do projeto
“León Emergente”, que é uma iniciativa que tem o objetivo de criar um atlas colaborativo online24

com informações da cidade de León, Nicarágua. Este projeto nasceu da necessidade de se obter
uma maior quantidade de informações sobre a cidade com base em dados geolocalizados. Estes
dados referem-se a informações de trânsito, vida noturna, saúde entre outros.

A construção da plataforma ocorreu de forma colaborativa em todas as etapas, contando
com a colaboração de usuários com perfis específicos em cada etapa do projeto. Na primeira
etapa, a de planejamento da ferramenta utilizou-se o relato de atores reais (servidores públicos do
município, pessoas da universidade e membros de grupos locais preocupados com o planejamento
urbano e envolvidos no desenvolvimento da cidade) para identificar os requisitos da aplicação. Em
seguida, a segunda etapa envolveu estudantes e técnicos que desenvolveram aplicativos baseados
em GIS para representar os mapas colaborativos. A terceira etapa consolidou o desenvolvimento
da plataforma utilizando alguns dos aplicativos gerados na segunda etapa. Por fim, a quarta e
última etapa é a responsável pela manutenção dos dados da plataforma, promovendo a iniciativa
de inserção e uso dos dados da plataforma aos cidadãos da cidade.

O método de avaliação utilizado no estudo é baseado em um teste com usuários, onde
alguns voluntários foram convidados a fazer uso da plataforma colaborativa do “León Emergente”.
O foco da avaliação era medir a satisfação dos usuários com a plataforma, por este motivo,
realizou uma avaliação qualitativa baseada na observação de como os usuários interagiam com a
ferramenta. Nesta avaliação, o pesquisador adotou uma postura passiva (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013) em que ele apenas intervinha na interação dos usuários com a plataforma quando
solicitado em uma situação em que ocorresse uma dúvida pontual em algum ponto da interface.

No estudo de Zeng, Kühn e Weber (2017) os autores apresentam um estudo de caso para
investigar como usuários anotam informações de acessibilidade ao realizar suas rotas diárias.
Para isto, utilizaram-se da análise do comportamento de um grupo de voluntários composto por

24www.emergenteleon.org
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36 pessoas (incluindo pessoas idosas, usuários de cadeiras de rodas, pessoas cegas e deficientes
visuais, bem como voluntários). Estes 36 indivíduos fizeram uso de um dispositivo móvel
executando um protótipo que informava rotas a serem percorridas e registrava a localização
dos usuários por meio do GPS. Como o posicionamento do GPS possui uma precisão inferior
a 5m, os autores do estudo optaram por enviar um operador humano especialista, para atuar
como assistente da pessoa ao realizar a rota. Este operador era responsável por pedir que os
participantes anotassem informações sobre a acessibilidade de determinados pontos da rota. Além
das anotações solicitadas pelo operador, os participantes foram autorizados a fazer anotações em
qualquer ponto da rota que desejassem. As anotações utilizavam uma classificação em uma escala
de Likert de 5 pontos em que os participantes deveriam classificar a acessibilidade, segurança,
esforço e orientação daquele ponto da rota.

A avaliação do protótipo teve como objetivo avaliar a interação do usuário ao utilizar o
software. Para isso realizou-se uma avaliação qualitativa e também quantitativa. Estas avaliações
foram realizadas por meio de testes usuários, onde os participantes deveriam efetuar uma rota
utilizando-se do protótipo. No método quantitativo os pesquisadores realizaram uma análise dos
dados coletados pelo protótipo e no método de avaliação qualitativo os pesquisadores analisaram
um conjunto de anotações realizadas pelos participantes que avaliavam a rota que estavam
realizando e as suas impressões a respeito do protótipo. A avaliação qualitativa também envolveu
a observação por parte dos operadores humanos de como os participantes utilizavam o protótipo
e percorriam a rota. Esta observação foi realizada de forma passiva (PREECE; ROGERS;
SHARP, 2013), onde os operadores humanos apenas respondiam dúvidas dos participantes
quando solicitados e efetuavam anotações acerca da interação dos participantes com o protótipo.

O trabalho de Prandi et al. (2017b) apresenta uma ferramenta chamada Geo-Zombie que
utiliza mapas e crowdsourcing de dados urbanos combinados com a técnica de "gamificação"
para incentivar pedestres a tomar nota de impedimentos arquitetônicos urbanos por meio de
imagens e dados multimídia. Por meio do Geo-Zombie a atividade de contribuir em favor
das pessoas com deficiência é transformada em uma experiência "gamificada" virtual onde os
jogadores tentam escapar de situações horríveis em que os zumbis estão prontos para canibalizar
caminhantes desavisados. Em certo momento, os jogadores que matam zumbis se reconfiguram
com o conceito de perigo iminente que pode ser combatido recorrendo a ações cívicas apropriadas
de informar os impedimentos urbanos para ganhar pontos de experiência no jogo. Se o usuário
fornecer informações adicionais, como por exemplo, a foto do problema, ele pode ganhar pontos
adicionais. Por meio deste estudo, o uso individual da tecnologia para alcançar objetivos pessoais
pode ser reencaminhado para propiciar a aparição de um propósito altruísta.

O processo de design contou com cinquenta pessoas sem deficiência auxiliando no
desenvolvimento e manutenção da ferramenta. A primeira atividade de design foi a responsável
por ilustrar o objetivo de mapear a acessibilidade urbana através de crowdsourcing e multidões
com o objetivo de fornecer caminhos e serviços inclusivos. Com isso, os participantes foram
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incentivados a pensar em propostas de aplicativos envolvidos com esse conceito. O resultado
desta atividade após discussões com os participantes foi o esboço de cinco aplicações que
atendiam os objetivos do projeto. Em seguida, um grupo de especialistas se reuniu em um grupo
focal e discutiu sobre estas aplicações, consolidando duas aplicações como as mais atraentes.

Estas aplicações foram implementadas em aplicativos híbridos que podem ser executados
em sistemas Android, iPhone, Windows Phone e outras plataformas desde que o smartphone
possua tela sensível ao toque, receptor de GPS incorporado, câmera, acelerômetro, giroscópico
e rede sem fio ou recursos de conexão de dados celulares. O desenvolvimento utilizou as
tecnologias da web como HTML, CSS e JavaScript em conjunto com as APIs do plugin Cordova
e do Google Maps, uma base de dados armazenada em PostgreSQL integrada ao PostGIS. O teste
da aplicação foi realizado pela execução da aplicação no smartphone de um grupo de voluntários.

O método de avaliação de Prandi et al. foi realizado por meio de um estudo de caso, que
tinha como objetivo avaliar a interação do usuário ao utilizar o aplicativo, para isto, realizou-se
uma análise do trabalho de forma quantitativa e qualitativa. A avaliação quantitativa foi baseada
nos dados coletados pelo protótipo e pelas informações coletadas nos questionários fornecidos
aos participantes. Já a análise qualitativa foi realizada por meio de discussões, observação de
como o usuário fazia uso do protótipo, entrevistas individuais com os participantes e realização
de um grupo focal, para se discutir quais as impressões obtidas com a experiência de se utilizar o
protótipo.

O estudo de Tzavella, Fekete e Fiedrich (2017) tem como objetivo apresentar um modelo
de aplicação que envolve dados abertos de informações da cidade dispostos em GIS, combinados
com informações obtidas dos cidadãos por meio de crowdsourcing e algoritmos de roteamento
para auxiliar no gerenciamento de uma situação de emergência na cidade envolvendo um cenário
de inundação. Por meio deste modelo, os autores esperam diminuir o tempo de resposta de
emergência por meio de uma análise automática de dados.

Diferentes fontes de dados foram utilizadas juntamente com o algoritmo de Dijkstra para
desenvolver a aplicação. Nesta aplicação foram analisadas as rotas através de redes rodoviárias
inundadas, para a assistência dos hospitais possivelmente afetados, casas de refugiados e brigadas
de incêndio, que podem ser inundadas. Estes dados foram dispostos em mapas da cidade em que
pontos mais suscetíveis a inundação eram identificados e também foram descritas estratégias de
auxílio a estas situações.

O método de avaliação deste estudo realizou um teste com usuários onde foi fornecida
a ferramenta para situações de emergência para um grupo de voluntários, que são pessoas
responsáveis pelo planejamento de catástrofes, com a finalidade de avaliar o impacto do aplicativo
nas práticas de trabalho de forma qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa foi realizada por
meio da análise dos dados gerados pelo aplicativo e a análise qualitativa realizou uma série de
entrevistas com os participantes. Por meio destas entrevistas, os pesquisadores coletaram dados
sobre a eficácia em se utilizar a ferramenta proposta em situações reais de emergência.
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Analisando os métodos de avaliação aplicados em cada um dos quatro trabalhos
percebeu-se que em cada um deles aplicava-se uma técnica interessante para realizar a avaliação
do protótipo do sistema de planejamento urbano, apresentado nesta pesquisa. A Tabela 13 analisa
as técnicas de avaliação empregadas nos artigos.

Tabela 13 – Análise das técnicas de avaliação empregadas nos artigos

Estudos

Técnica Empregada
[Romanillos,
2016]

[Zeng et al.,
2017]

[Prandi et al.,
2017b]

[Tzavella
et al., 2017]

Interação com o protótipo
proposta na pesquisa -
baseada em tarefas

X X X X

Interação com o protótipo
proposta na pesquisa -
baseada em cenários
Interação com o protótipo
proposta na pesquisa -
baseada em personas
Observação dos
usuários X X X

Entrevista X X
Questionário X
Técnicas do Design
Participativo X

Por meio da Tabela 13 percebe-se a diversidade de métodos de avaliação empregados.
Por exemplo, apenas o método de Prandi et al. (2017b) faz uso de questionários e de técnicas do
design participativo. Porém, três trabalhos realizam o processo de observação dos usuários. Ainda,
apenas o artigo de Zeng, Kühn e Weber (2017) cita explicitamente que faz uso de anotações para
avaliar a experiência do usuário. Além disso, todos os trabalhos realizam a interação dos usuários
como protótipo com base em tarefas, deixando de aplicar técnicas exploratórias baseadas, por
exemplo, em cenários e personas.

Por este motivo, esta pesquisa propõe um novo submétodo de avaliação que será
apresentado na seção seguinte e articula algumas técnicas descritas nos trabalhos de Romanillos
(2016), Zeng, Kühn e Weber (2017), Prandi et al. (2017b) e Tzavella, Fekete e Fiedrich (2017),
outras técnicas de IHC e de Design Participativo a fim de avaliar o protótipo do sistema proposto
no Capítulo 5.

6.3 Submétodo DIVA

O submétodo de avaliação, denominado DIVA, proposto neste trabalho tem por objetivo
avaliar sistemas baseados em mapa que utilizem crowdsourcing. Este submétodo utiliza um
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conjunto de técnicas provenientes da IHC e do Design Participativo para realizar uma avaliação
em quatro etapas e com a participação de três categorias de partes interessadas: usuários
representantes da população (seja online ou presencial), especialistas da academia e especialistas
do setor público. Estas três categorias foram selecionadas com o objetivo de obter avaliações de
pessoas com perspectivas distintas. As quatro etapas do DIVA, ilustradas na Figura 19, serão
apresentadas nas subseções a seguir.

Figura 21 – Atividades do Submétodo DIVA

A configuração inicial básica para todas as etapas do DIVA incluem: disponibilizar o
protótipo ou sistema que será avaliado pelos participantes, ceder formulários, papéis e canetas
para desenhos e anotações e também determinar um observador, que será responsável por auxiliar
os participantes durante as atividades.

6.3.1 Avaliação com Usuários de maneira Presencial

A primeira etapa do DIVA, denominada Avaliação com Usuários de maneira Presencial,
consiste em uma prática participativa com duração aproximada de 1 hora e 10 minutos, que
está organizada em uma sequência de três atividades e aplica técnicas de IHC e do Design
Participativo, conforme ilustrado na Figura 22. Para construir esta prática participativa utilizou-se
a técnica do design participativo Oficina do Futuro (em inglês Future Workshop) descrita no livro
de Muller, Haslwanter e Dayton (1997) como uma técnica de base para o processo de avaliação.

A Oficina do Futuro é uma técnica do Design Participativo que propicia condições
para que um grupo de pessoas desenvolva novas ideias ou soluções de problemas sociais. Esta
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técnica é realizada por meio de uma oficina de três fases onde os participantes são encorajados a
pensar e desenvolver soluções para questões de interesse da sociedade. A primeira fase, chamada
de crítica, incentiva os participantes a analisar a situação atual do sistema e a identificar os
problemas existentes. Já na segunda fase, denominada como fantasia, os participantes devem
pensar em uma solução ideal pautada em um universo perfeito, onde não se tem limitações de
tecnologias. Por fim, a terceira fase, chamada de realização instiga os participantes a estruturar
sugestões de como integrar as críticas levantadas na primeira fase e as soluções do mundo
ideal, apontadas na segunda fase levando em consideração os recursos disponíveis atualmente
(MULLER; HASLWANTER; DAYTON, 1997).

Para realizar a avaliação com usuários de maneira presencial se faz necessário preparar
uma sala/espaço para receber os participantes contendo pelo menos dois computadores que
serão usados pelos grupos de voluntários que estarão avaliando o sistema, formulários do grupo
(ver Apêndice H), formulários do observador (ver Apêndice I) para os observadores que irão
auxiliar na prática, canetas coloridas e folhas de papel. Além destes aparatos, sugere-se que sejam
colocados gravadores de áudio em cada um dos grupos, de forma a registrar toda a interação dos
participantes no momento da prática e que seja solicitado que os participantes sempre falem em
voz alta seus pensamentos, opiniões e sugestões durante a realização da prática.

A seguir serão apresentadas as três atividades que devem ser executadas durante a
avaliação com usuários de maneira presencial.

Figura 22 – Atividades X Técnicas da Dinâmica com Usuários de maneira Presencial
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Atividade 1 - Introdução

A primeira atividade a ser realizada durante a prática participativa é a Introdução, que
consiste na apresentação da dinâmica, entrega do termo de consentimento e identificação do
perfil dos participantes. Este conjunto de passos deve ter uma duração aproximada de 15 minutos.

A apresentação da proposta tem como objetivo apresentar brevemente o projeto de
pesquisa ao qual esta dissertação está inserida, a sequência de atividades a serem realizadas
durante a prática participativa e os pesquisadores envolvidos.

Após esta breve apresentação, os participantes voluntários devem receber o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE contendo todas as informações de como ocorrerá a
atividade proposta, quais os objetivos a serem alcançados e como se dará a participação de cada
voluntário, explicitando a questão da privacidade de cada participante no momento de posterior
uso dos dados coletados na atividade. O TCLE que deve ser entregue aos participantes está
ilustrado no Apêndice F.

O passo final desta etapa consiste na aplicação de questionários (ver Apêndice G) com
o objetivo de identificar o perfil dos participantes da prática participativa. Estes questionário
é baseado na técnica de questionários apresentada no Capítulo 2 e é similar ao questionário
aplicado no método de avaliação de (PRANDI et al., 2017b). No questionário é solicitado que
o participante informe um apelido, para garantir que o perfil de uma pessoa seja identificado
mantendo o anonimato.

Atividade 2 - Interação Colaborativa com o protótipo

A primeira etapa a ser realizada durante a atividade 2 da avaliação com usuários de
maneira presencial é a divisão dos participantes em grupos. A técnica da Oficina do Futuro não
indica um número máximo de participantes e pode ser utilizada para avaliar grupos de tamanho
médio e grande. No entanto, para evitar que a atividade se alongue demais, sugerimos que ela
seja aplicada para até no máximo quatro grupos, sendo que cada grupo pode conter até três
integrantes, de modo a potencializar as discussões durante a atividade, visto que, em grandes
grupos pessoas tímidas podem se sentir inseguras em contribuir com as opiniões do grupo.

Após realizada a divisão dos grupos, cada um dos grupos deve ser alocado em um espaço
contendo um computador com o protótipo ou sistema a ser avaliado, o formulário do grupo, folhas
de papel e canetas. É importante que um grupo fique a uma distância suficiente do outro grupo,
para que um grupo não se influencie pelas discussões que estão ocorrendo simultaneamente nos
demais grupos. Além dessa configuração, cada grupo deve ser acompanhado por um observador
que anotará no formulário do observador as impressões que obter durante a realização da
atividade.

Após alocar os participantes em seus computadores, deve iniciar a fase de
contextualização dos participantes com o problema a ser analisado utilizando personas e cenários.
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Estas duas técnicas foram escolhidas por propiciarem condições para que as pessoas se insiram
no contexto do problema que se deseja abordar (NIELSEN, 2013).

Com o objetivo de aumentar a identificação com as personas, optou-se pela criação de
duas personas, Luciana Melo e Marcelo Silva, ilustrados na Figura 23. Estas personas possuem
as mesmas características, que serão descritas seguir, e são diferenciadas apenas pelo gênero. Por
este motivo, esta seção do documento apenas utilizará as informações da persona Luciana Melo.

Figura 23 – Personas utilizadas na atividade. À esquerda Luciana Melo e à direita Marcelo Silva.
Autoria: Luciano Oliveira

Perfil das Personas - Luciana Melo

Luciana é uma jovem de 30 anos que possui um perfil extrovertido e crítico, sempre se
preocupando com as questões da sociedade e na melhoria do meio em que está inserida. Ela
possui ensino médio completo, facilidade em manusear computadores e um grande interesse em
novas tecnologias e na melhoria da arquitetura da cidade e também dos sistemas computacionais
para que esses possam atender às necessidades das pessoas.

Descrição dos Cenários utilizados na Atividade

∙ Cenário 1 - Planejamento Urbano considerando restrições orçamentárias

Luciana é uma funcionária recém-contratada pela prefeitura por meio de um concurso
público e acaba de ser designada para a equipe de planejamento urbano da cidade de



110 Capítulo 6. Submétodo de Avaliação

Curitiba – PR. No setor de planejamento, Luciana recebeu do prefeito a difícil missão
de realizar o planejamento urbano da cidade, tendo como foco os pedestres. Como o
país passa por um período de crise econômica, o prefeito definiu que este trabalho de
planejamento urbano deve seguir um orçamento limitado para a realização de novas obras.

Com esta limitação de orçamento, Luciana percebeu que seria necessário pensar muito bem
nas prioridades, antes de autorizar a realização de uma modificação na cidade. Por isso, ela
refletiu sobre possíveis estratégias que pudessem auxiliar neste processo de planejamento
urbano.

Como ela sempre esteve engajada em projetos sociais que promoviam conversas com as
pessoas, Luciana concluiu que uma maneira eficiente de se decidir sobre as prioridades
de readequação da cidade, seria analisar as reclamações informadas pelos cidadãos dos
problemas encontrados ao trafegar pelas vias públicas.

∙ Cenário 2 - Visualização dos problemas encontrados na cidade por meio de um sistema

Agora que Luciana obteve as informações de reclamações informadas pelos cidadãos da
cidade, que continham a descrição e foto do problema informado e também a latitude e
longitude de onde esse problema foi encontrado, ela resolveu utilizar um sistema web para
visualizar em um mapa os problemas que foram informados pelos cidadãos. Por meio
deste sistema, Luciana pode ter uma visão completa dos problemas informados na cidade.

∙ Cenário 3 - Inserção de uma melhoria na cidade por meio de um sistema

Para completar a dificuldade da missão de se efetuar um planejamento urbano com base
em restrições orçamentárias, Luciana foi comunicada que a prefeitura recebeu uma verba
do deputado João Silva para a construção de rebaixamentos e calçadas no entorno da Praça
Ouvidor Pardinho. No entanto, nesta região não existia nenhum registro de reclamações,
ainda que existam problemas de acessibilidade naquela região. Por isso, Luciana precisa
registrar essa melhoria realizada na cidade, em complemento às melhorias oriundas de
reclamações realizadas pelas população.

Após a contextualização, utilizando a descrição das personas e os cenários apresentados
acima, os participantes devem iniciar a avaliação do protótipo tendo como base a fase de
crítica da Oficina do Futuro, onde devem analisar o protótipo apresentado de forma crítica,
anotando suas impressões, sugestões, problemas, melhorias que poderiam ser implementadas
no protótipo/sistema analisado. Espera-se que esta avaliação tenha duração aproximada de
20 minutos e deve ser acompanhada por um observador, que irá anotar suas impressões no
formulário do observador. A Figura 24 ilustra a realização desta primeira fase da Oficina do
Futuro, onde pode-se visualizar a divisão dos participantes em dois grupos, a ilustração dos
participantes realizando a avaliação e a presença dos observadores.
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Figura 24 – Fase de Crítica da Oficina do Futuro. Autoria: Luciano Oliveira

Finalizado o tempo de 20 minutos são fornecidos novos formulários de grupo, novas
folhas de papel e canetas coloridas para os participantes. Nesta nova atividade os participantes
são convidados a realizar a Fase de Fantasia da Oficina do Futuro pensando em uma versão
do protótipo/sistema que seria construído no mundo ideal, sem limitações orçamentárias ou de
tecnologia. Nesta etapa, os participantes desenham/escrevem que funções o sistema deveria ter,
como ele poderia ser construído, de que forma este seria implementado. A Figura 25 ilustra a
realização desta segunda fase da Oficina do Futuro, onde pode-se visualizar os participantes
ainda divididos nos grupos formados durante a primeira fase desenhando seus sistemas ideais,
ainda com a presença dos observadores. No contexto desta pesquisa, esta segunda fase deve ter
duração aproximada de 15 minutos.

Figura 25 – Fase de Fantasia da Oficina do Futuro. Autoria: Luciano Oliveira

Finalizada esta atividade os grupos se reúnem para iniciar a atividade 3 da avaliação com
usuários de maneira presencial.

Atividade 3 - Socialização

A atividade 3, chamada de socialização, aplica a Fase de Realização da Oficina do
futuro aos participantes da avaliação com usuários de maneira presencial. Nesta atividade
todos os participantes devem se reunir juntamente com os observadores para realizar duas
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tarefas: apresentação dos sistemas ideais construídos na Fase de Fantasia da Oficina do Futuro e
discussões sobre um sistema que integre os resultados da Fase de Crítica e da Fase de Fantasia.

Na primeira tarefa cada grupo deve apresentar aos demais participantes da prática
participativa suas soluções construídas na Fase de Fantasia da Oficina do futuro. Com isso todos
os participantes conhecerão as soluções propostas pelos demais grupos e, assim como nas demais
fases, serão acompanhados pelos observadores.

Após esta tarefa, os participantes devem pensar em grupo em como integrar o resultado
da Fase de Crítica com o resultado da Fase de Fantasia de cada um dos trabalhos com o objetivo
de pensar em um sistema que seja o mais próximo possível do sistema ideal, mas que possa ser
implementado considerando as limitações de orçamento e tecnologia existentes. Nesta etapa de
discussão de como seria este sistema, o observador pode atuar como um facilitador, induzindo
os participantes a pensarem sobre esse sistema por meio de perguntas que possam fomentar as
discussões.

Nesta pesquisa, esta atividade de socialização, deve ser realizada durante
aproximadamente 15 minutos. A Figura 26 ilustra a realização desta terceira e última fase
da Oficina do futuro, onde pode-se visualizar os participantes integrados em um grupo único,
onde um grupo está apresentando sua solução de sistema perfeito aos demais participantes e
como nas demais fases os observadores estão anotando suas impressões sobre a interação das
pessoas durante as apresentações.

Figura 26 – Fase de Realização da Oficina do Futuro. Autoria: Luciano Oliveira
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6.3.2 Avaliação com Usuários Online

A avaliação com usuários online tem por objetivo aplicar as mesmas atividades
apresentadas na Figura 22 seguindo os passos apresentados na seção 6.3.1 para um grupo
de participantes que esteja geograficamente distante. Este nível de avaliação foi pensado com o
objetivo de verificar se a avaliação com usuários presencial poderia ser replicada em um ambiente
online.

Para que essa avaliação fosse construída foi necessário modificar algumas configurações
da avaliação presencial de modo a obter melhores resultados no momento de aplicar as atividades
do processo de avaliação. A primeira delas diz respeito à disponibilização do protótipo/sistema a
ser avaliado, visto que, agora as pessoas possuem a barreira da distância física. Por este motivo,
o protótipo/sistema precisou ser hospedado em um domínio online para garantir que todos os
participantes pudessem acessar o sistema.

Outras adaptações realizadas ocorreram nos questionários e no termo de consentimento
que foram replicados em documentos do Google Forms, para que todos os participantes
pudessem responder as questões referentes às atividades e enviar aos pesquisadores responsáveis.
Além destes documentos, também foram replicados os formulários do grupo e do observador
em documentos do Google Docs, para facilitar o acesso dos pesquisadores às respostas dos
participantes. A presença do observador também foi mantida, no entanto, este observador também
está geograficamente distante e por isso deve se conectar com os participantes com o auxílio de
tecnologia de comunicação.

Por fim, definiu-se que todos os participantes deveriam utilizar o Google Hangouts
como ferramenta para mediar a comunicação durante a avaliação com usuários online. Foram
realizados testes com o Skype, no entanto, percebeu-se que ele não possuía um funcionamento
satisfatório ao incluir mais de quatro pessoas em uma conversa na versão grátis da plataforma,
por este motivo, decidiu-se pelo Google Hangouts. Outros aspetos em relação à avaliação com
usuários de maneira presencial, como por exemplo, o tempo disponibilizado para realizar as
atividades foram mantidas.

Atividade 1 e Atividade 2 - Introdução e interação Colaborativa com o protótipo

Para a realização destas atividades deve-se seguir os mesmos passos descritos na seção
6.3.1. No entanto, deve ser realizada a divisão dos grupos previamente com o objetivo de agendar
e planejar os horários em que cada grupo deverá realizar as atividades.

Após a divisão dos grupos, deve-se enviar um link para o Google Hangouts aos
participantes para que eles entrem no chat e possam iniciar as atividades. A atividade de
contextualização deve ocorrer por meio de vídeo e o preenchimento do questionário por meio do
Google Forms.

Já as atividades de interação colaborativa com o protótipo devem ser realizadas por meio
do Google Slides e do próprio Google Hangouts que mediará a comunicação dos participantes
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durante a prática. Além disso, sugere-se pedir que os participantes sempre falem em voz alta
seus pensamentos, opiniões e sugestões durante a realização das atividades de forma a fornecer
mais informações para os observadores que irão basear suas avaliações no áudio e vídeo dos
participantes.

A Figura 27 ilustra esta avaliação com usuários realizada de forma online, onde um dos
participantes é mostrado em foco trabalhando de maneira colaborativa com um membro do seu
grupo na avaliação do protótipo do sistema enquanto são analisados pelo observador.

Figura 27 – Avaliação com Usuários Online. Autoria: Luciano Oliveira

Atividade 3 - Socialização

Na última atividade deve-se definir com todos os grupos que participaram da avaliação do
protótipo/sistema um horário para que todos estejam online e possam entrar na sala do Hangouts
para apresentar seus projetos de sistemas ideais e discutir de que forma poderia ser conduzida
a fase de realização da Oficina do Futuro. Assim como na avaliação com usuários de maneira
presencial, nesta fase sugere-se que o observador atue como um facilitador incentivando os
participantes a pensarem sobre esse sistema por meio de perguntas que possam fomentar as
discussões.
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6.3.3 Avaliação com Especialistas da Academia

A avaliação com especialistas da academia tem como objetivo obter opiniões técnicas
sobre o protótipo/sistema avaliado por pessoas com formação em Arquitetura e Urbanismo,
Planejamento Urbano e/ou áreas correlatas e atuam ou atuaram como docentes ou pesquisadores
de temas relacionados ao planejamento urbano.

O objetivo desta avaliação é obter uma visão geral do planejamento urbano e também
do protótipo/sistema construído sob a ótica de uma pessoa que conhece os conceitos da área,
propiciando uma análise crítica sobre como o protótipo poderia ser incrementado e utilizado no
cotidiano de um planejador urbano.

Como estes profissionais costumam possuir uma agenda restritiva em questões de horários
definiu-se que uma estratégia adequada seria preparar uma agenda reduzida de atividades a serem
realizadas. Com isso, definiu-se uma avaliação que aplica duas técnicas de IHC: entrevistas e
prototipação. Esta avaliação, ilustrada na Figura 28, deve ter uma duração aproximada de 30
minutos e é aplicada em duas etapas que são acompanhadas por um observador, responsável por
conduzir as atividades.

Figura 28 – Passos da Avaliação com os Especialistas

A primeira etapa é a entrevista, que deve possuir duração aproximada de 10 minutos,
sendo que esta entrevista busca entender qual é a área de atuação do entrevistado ou entrevistada,
qual a sua formação e qual a sua visão sobre o planejamento urbano.

A segunda etapa, que deve ser realizada durante um tempo aproximado de 20 minutos,
é composta pela apresentação e interação com o protótipo, onde em um primeiro momento
o observador mostra rapidamente o protótipo e explica suas principais funções e qual foi o
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objetivo que desejava-se alcançar com este protótipo. Em seguida o especialista é convidado
a interagir com o protótipo enquanto relata em voz alta suas impressões sobre o sistema em
questão de funcionalidades, usabilidade e aplicação do sistema em um contexto real. No decorrer
da atividade o observador atua como um facilitador incentivando o especialista a pensar em
como o protótipo do sistema poderia ser incrementado e quais funções poderiam ser essenciais
para o protótipo poder ser utilizado como um auxílio ao planejador urbano.

A Figura 29 ilustra a avaliação realizada com um especialista da academia, onde o
observador está realizando a etapa de apresentação do protótipo ao especialista da academia.

Figura 29 – Avaliação com Especialistas da Academia. Autoria: Luciano Oliveira

6.3.4 Avaliação com Especialistas do Setor Público

A avaliação com especialistas do setor público, última etapa de avaliação do DIVA
busca entender como ocorre o processo de planejamento urbano na cidade e de que forma o
protótipo/sistema pode ser utilizado para auxiliar os profissionais responsáveis pelo planejamento
urbano.

Esta avaliação realizou as mesmas atividades ilustradas na Figura 28 e apresentadas na
seção 6.3.3, visto que, assim como os especialistas da academia, os especialistas do setor público
possuem uma agenda restritiva de horários. Neste sentido, a avaliação com os especialistas
do setor público também devem ter uma duração aproximada de 30 minutos. Assim como na
avaliação com especialistas da academia, as atividades são acompanhadas por um observador.
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Na etapa de entrevista, com duração aproximada de 10 minutos, o observador busca
entender qual a formação do especialista, qual a sua função atual e a quanto tempo trabalha no
setor de planejamento.

Na etapa de apresentação e avaliação do protótipo, que possui uma duração aproximada
de 20 minutos, o observador apresenta em um primeiro momento o protótipo e em seguida
convida o especialista para interagir com o protótipo e relatar em voz alta suas impressões sobre
as funcionalidades, interface, usabilidade e aplicação do sistema em um contexto real. Assim
como na etapa anterior, o observador atua como um facilitador incentivando o especialista a
pensar em quais modificações poderiam ser aplicadas ao protótipo para que ele pudesse ser uma
ferramenta de auxílio as suas atividades no planejamento urbano da cidade.

A Figura 30 ilustra a avaliação realizada por um especialista do setor público, onde o
observador está realizando a apresentação do protótipo para um especialista do setor público que
atua em uma prefeitura.

Figura 30 – Avaliação com Especialistas do Setor Público. Autoria: Luciano Oliveira
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6.4 Aplicação do DIVA em um Estudo de Caso

Com o objetivo de aplicar o submétodo DIVA em um estudo de caso para verificar se
seria realmente possível avaliar um sistema baseado em mapas utilizando os quatro passos do
submétodo ilustrado na Figura 21 decidiu-se por realizar cada uma das etapas do submétodo
tendo o sistema Coolabore-PROT, apresentado no Capítulo 5, como protótipo a ser analisado.
Nesta seção serão apresentados os resultados alcançados na avaliação deste protótipo em cada
uma das etapas de avaliação do DIVA.

6.4.1 Avaliação com Usuários de maneira Presencial

A avaliação com usuários de maneira presencial foi realizada no dia 15/12/2017 no
período das 9:30 às 11:30 no laboratório B108 da UTFPR Campus Curitiba - Sede Centro. Os
participantes foram convidados via e-mail cerca de sete dias antes da realização da prática
e buscava-se membros de diferentes gêneros, cursos e níveis de formação. Por conta da
data determinada para a realização da atividade, alguns participantes informaram que não
poderiam comparecer visto que estavam se deslocando para suas cidades de origem motivados
pela proximidade do final do semestre letivo. A partir disso, obtivemos um total de cinco
confirmações, sendo que um dos confirmados foi convidado para atuar como observador, de
modo que pudéssemos dividir os participantes em dois grupos distintos.

Previamente ao início da avaliação, antes da chegada dos participantes, o laboratório
foi preparado com a seguinte configuração. Foram separadas duas bancadas de modo a dividir
os participantes em dois grupos, em seguida em cada bancada foi configurado um computador
onde foi disponibilizado o protótipo do Coolabore-PROT. Além disso, em cada bancada foram
disponibilizados formulários do grupo, papéis extras para desenho/escrita, canetinhas, lápis,
borracha e canetas. Foram também impressos formulários para os observadores, que estavam
disponíveis em uma prancheta, TCLE e questionários para todos os participantes.

Atividade 1 - Introdução

Na atividade 1 todos os participantes foram informados sobre o termo de consentimento
e seus direitos garantidos por meio desse termo, em seguida todos realizaram a assinatura deste
documento e iniciaram o preenchimento do questionário disponível no Apêndice G. Esta primeira
atividade está ilustrada na Figura 31.

Por meio dos questionários constatou-se que todos os participantes se auto-declaram
como sendo do gênero masculino e possuem 23 ou 24 anos. Dois participantes atuam em
empresas como analista de sistemas e desenvolvedor de software e os demais se auto-declaram
como estudantes. Sobre a formação levantou-se que um dos participantes possui Pós-Graduação
incompleta enquanto os demais possuem graduação incompleta.
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Figura 31 – Atividade 1 da Avaliação Presencial

Sobre o planejamento urbano, todos os participantes declararam conhecer o termo e
também o portal 156 da prefeitura da Curitiba, no entanto, apenas dois deles já tiveram algum
tipo de contato com o setor público (em um dos casos para colaboração em pesquisa e outro para
atuar em um laboratório de informática).

Questionados sobre deficiência, três participantes afirmam que conhecem alguma pessoa
com deficiência e que já encontraram pessoas com problemas para se locomover nas ruas e
calçadas de Curitiba. Dos cinco participantes apenas um deles considera que Curitiba é uma
cidade acessível sendo que todos citaram as calçadas inadequadas, não planas e com obstáculos
como sendo o maior problema de acessibilidade encontrado.

Após o preenchimento dos questionários, os participantes foram divididos em dois grupos
para iniciar a atividade 2, sendo que cada um dos grupos foi acompanhado por um observador.
Essa divisão será apresentada nesta seção como sendo Grupo 1, composto pelo participante 1 e
participante 2, e Grupo 2, composto pelo participante 3 e participante 4.

Atividade 2 - Interação Colaborativa com o protótipo

A primeira etapa realizada pelos participantes foi a Fase de Crítica da Oficina do Futuro.
A Figura 32 ilustra a realização desta primeira etapa, onde os grupos discutiram e apontaram
críticas ao protótipo do Coolabore-PROT.

No grupo 1 os participantes tiveram diversas dúvidas no momento de iniciar a atividade,
o que leva a crer que a contextualização não foi suficientemente clara para apresentar o que
deveria ser feito. Para sanar isto os integrantes fizeram diversas perguntas para a observadora até
se sentirem seguros para iniciar a interação com o sistema. Sanadas as dúvidas a interação dos
participantes com o sistema ocorreu sem problemas, onde os dois participantes fizeram várias
sugestões de melhorias que poderiam ser inseridas ao sistema. “Sabe o que eu senti falta dos dois
sistemas? Tu podia ter uma, um campo ai pra botar foto, tipo, porque pode ser uma prefeitura
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Figura 32 – Atividade 2 - Fase de Crítica da Oficina do Futuro

que tem 5 andar, ai no ultimo andar tem uma escada que não tem uma rampa, ai como é que tu
vai saber que esse pontinho aqui subterrâneo pode ser”, relatou o participante 1, “eu acho que
também poderia ter uma opção de pesquisa de endereços, porque se o cara acabou de se mudar
em Curitiba, dai tem a rua que foi feita a melhoria e o endereço”, relatou o participante 2.

As melhorias sugeridas pelos participantes do grupo 1 englobam novas funcionalidades
“É verdade cara, acho que ficaria melhor assim, se a cada clique você selecionasse e colocasse uma
descrição, dai você poderia enviar tudo de uma vez”, indicou o participante 2 e esses participantes
também se preocuparam em como estava o design da aplicação “vou botar aqui também que
Design minimalista é legal”, disse o participante 1. As discussões desta fase da oficina do
futuro foram lideradas pelo participante 2, no entanto, os dois participantes interagiram com as
duas interfaces “Chega ai cara, mexe um pouco ai”, relatou o participante 2. O grupo focou na
interface de sugestão de melhorias e ficou muito interessado em testar todas as funcionalidades
dela. Durante toda a atividade os participantes se mostraram determinados e curiosos em realizar
a avaliação do Coolabore-PROT.

Já o grupo 2, composto pelos participantes 3 e 4 demonstrou possuir menos dúvidas que
os participantes do grupo 1, sendo que rapidamente assumiram o papel da persona escolhida
(Marcelo) e se basearam fortemente na leitura dos cenários antes de interagir com o sistema,
“Então, Marcelo é a pessoa que tá sempre engajada em projetos sociais e promove conversas
com as pessoas, então eu acho que ele deveria então entrar em contato com alguma instituição
onde essas pessoas vão pra fazer algum tipo de tratamento e conversar com eles sobre onde
a gente poderia melhorar a cidade, onde eles mais sentem dificuldade”, relatou o participante
3, “É, como ele tem essa experiência, talvez seja legal ele conversar com as pessoas que estão
mais, em uma situação de mais, sei lá, dificuldade com a acessibilidade na rua e dai depois
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fazer as reclamações gerais assim”, indicou o participante 4. Este grupo, conforme relatado pelo
observador teve uma boa organização dos participantes - esquemas e anotações pertinentes - e
iniciou a fase de manipulação do sistema demonstrando certa confusão no início da interação,
“Mas o sistema tá aparecendo algum exemplo de problema ai? Esses apontadores já estavam
ai?”, indicou o participante 3, “Tem mais coisa pra baixo? É um formulário aqui e do lado
tem um reportar solução...Wow. Minha nossa, agora sim, problema no rebaixamento, não tem
rebaixamento” exclamou o participante 4.

A análise do sistema neste grupo, diferentemente do grupo anterior foi mais focada na
sugestão de novas funcionalidades que poderiam complementar o sistema que estava sendo
analisado e não na análise das funcionalidades para verificar a existência de problemas na
interface apresentada, “Eu acho que poderia, aproveitando esse mapa aqui, poderia ter uma forma
de você apresentar uma cor diferente onde tem mais problemas”, indicou o participante 3, “podia
ter um histórico, é podia ajudar também o planejador urbano a gerar os relatórios assim, tipo
automaticamente, sabe, você faz a seleção sabe dos caras que você quer e você digita, faz o que
são as reclamações e o sistema cospe um relatório mais técnico para as pessoas arquivarem”,
relatou o participante 4. Embora os participantes tenham focado em novas funcionalidades a
análise do observador levantou algumas dificuldades encontradas na funcionalidade de retirar
markers do mapa, o que não impediu a análise e também a determinação, curiosidade e satisfação
ao realizar a atividade proposta “Isso, quer ver, é só eu ir clicando que insere, digamos que a
gente fez esses daqui, isso é divertido hahahaaha”, relatou o participante 4.

As Figuras 33 e 34 apresentam os resultados da Fase de Críticas da Oficina do Futuro
produzidas pelos dois grupos

A segunda etapa realizada pelos participantes foi a Fase de Fantasia da Oficina do
Futuro, onde deveria-se pensar sobre um sistema ideal para auxiliar no planejamento urbano,
sem considerar limitações de tecnologias e orçamento. A Figura 35 ilustra a realização desta
segunda etapa da oficina do futuro, onde os participantes estão discutindo e desenhando suas
ideias de sistemas ideais.

Figura 35 – Fase Fantasia Oficina do Futuro - (a) Grupo 1; (b) Grupo 2
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Figura 33 – Resultado da Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 1
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Figura 34 – Resultado da Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 2
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Diferentemente da fase de crítica da oficina do futuro, na fase de fantasia os participantes
do grupo 1, não demonstraram nenhuma dúvida e partiram logo para a construção de seu
sistema ideal. Nesta etapa os participantes pareciam muito mais a vontade com a atividade e
por isso percebeu-se uma maior motivação, curiosidade e determinação por parte deles e, por
consequência, maior identificação com a persona escolhida. “Como funcionário, funcionário
estaria enviando uma solução, ai esse funcionário errou, dai ele vai remover solução, mas o
problema continua lá”, indicou o participante 2.

Os participantes do grupo 1 discutiram sobre várias ideias de como esse sistema
funcionaria, discordaram em alguns pontos, mas conseguiram concordar com os componentes
que seriam inseridos. “Ai faz aquela coisa que eu falei, bota o mousezinho aqui, tuckzinho aqui,
uma setinha aqui do mouse, ai quando tu clicou, ele abre um popup assim ó, descrição, ai sim tu
pode escolher”, explicou o participante 1, “tá, digamos que aqui tenha um marcador, dai esse
aqui, vai ter outro menuzinho, vai ser, tipo já vai estar escrito né”, explanou o participante 2.
Para realizar a tarefa o participante 2 desenhou o sistema ideal enquanto o participante 1 dava
sugestões de como realizar os desenhos a todo momento, sendo que este momento fez com que
a atividade ficasse muito mais divertida para os dois participantes. “Só pra informar, Faltam
cinco minutos”, informou a Mediadora, “Ai, meu Deus hahahahaha” comentou o participante 2,
“A gente usou quase todas as canetinhas”, constatou o participante 1. O resultado desta fase de
fantasia da oficina do futuro produzido pelo grupo 1 está ilustrado na Figura 36.

Figura 36 – Resultado da Fase de Fantasia da Oficina do Futuro - Grupo 1

Os participantes do grupo 2 focaram na possibilidade de integração das duas telas
apresentadas no Coolabore-PROT, o que causou um pouco de confusão e insegurança, “Será?
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Eu acho que não, quer dizer é porque reportar solução e sugerir melhoria são coisas diferentes,
porque sugerir melhoria você estaria criando problemas que iriam ficar em um terceiro mapa,
isso aqui é um mapa de problemas, digamos que a gente tem, ai meu Deus, digamos que a gente
tenha”, comentou o participante 4. De modo geral, os participantes demonstraram conhecimento
técnico com sistemas similares e fizeram uso dos cenários para embasar suas conclusões do que
poderia ser implementado no sistema, “mas acho que a ideia tá boa, agora vamos pensar, se eu
precisar selecionar um, vamos pensar no primeiro cenário, selecionar um problema e reportar
uma solução, dai tipo eu aperto aqui nesse botão, dai eu seleciono o que eu to arrumando aqui”,
relatou o participante 3.

Várias sugestões de melhorias surgiram com base nessas discussões, como por exemplo,
a sugestão de mapeamento gráfico de calçadas (linhas sobre elas), análise das imagens por
satélite para identificação de problemas, essas modificações foram representadas usando cores
de canetinhas diferentes, “Tem canetinha preta? Eu acho, o que você acha de colocar em cada
esquina só dizendo que tem um rebaixamento aqui, dai a pessoa pode clicar, mas tipo não
tá dizendo que tem problema. Então isso aqui é um rebaixamento, com um desenho melhor,
que represente um rebaixamento”, comentou o participante 3. Outra preocupação que foi bem
comentada por esses participantes diz respeito a geração de documentações a partir dos dados
do sistema, “Aqui, uma folha PDF assim, data, hora, lugar e intervenção. Dai cada linha disso
tem isso daqui, é tipo uma tabela sabe, ai aqui tem tipo dados de quem gerou, identificar as
pessoas que fizeram o report e outras pessoas que fizeram a intervenção, porque normalmente
tem licitações né?”, comentou o participante 3. Assim como aconteceu no grupo anterior, as
discussões realizadas durante a prática fez com que a atividade ficasse muito mais divertida
para os dois participantes, “Mas tipo, de que forma? Dessa forma aqui será?”, perguntou o
participante 3, “Acho que da mesma forma, mostrar meio que assim. Que mais?”, questionou
o participante 4, “Depois a gente pode começar esse programa agora hahaahaha”, comentou o
participante 3. O resultado desta fase de fantasia da oficina do futuro produzido pelo grupo 2
está ilustrado na Figura 37.
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Figura 37 – Resultado da Fase de Fantasia da Oficina do Futuro - Grupo 2

Atividade 3 - Socialização

A última atividade da avaliação com usuários de maneira presencial aplicou a Fase de
realização da oficina do futuro. Nesta atividade, em um primeiro momento, todos os participantes
apresentaram e explicaram seus sistemas ideais para os demais colegas.

A Figura 38 ilustra a realização desta etapa da oficina do futuro, onde os participantes
estão apresentando seus sistemas ideais. O primeiro a apresentar foi o grupo 2, onde os
participantes explicaram a ideia de cada componente inserido na interface e quais funcionalidades
deveriam atender. “Bem, a gente a gente fez um sistema aqui que é baseado em mapas também,
ele tem uma busca pelo local e dai no mapa tem as marcações dos problemas assim, e a cada
tipo de problema diferente, mostra um desenho diferente no mapa e a frequência dos problemas
vai mudando a cor das calçadas, as calçadas tem tipo indicadores”, apresentou o participante 4,
“Dai, uma coisa que não tinha no sistema e que eu acho que poderia ter é uma visualização do
que eu já reportei, tipo, eu reportei uma solução aqui e eu quero ver as soluções que eu reportei,
ai a gente criou uma segunda aba aqui que é o histórico, quando você clica no histórico, dai
tem aqui um range de data, você pode buscar pelo endereço dele, ai ele designa o mapa com
as melhorias que você fez que você reportou no sistema, e tem a opção de você imprimir esse
histórico”, complementou o participante 3.

Após a apresentação do grupo 2, o grupo 1 iniciou sua apresentação fazendo uma
comparação com a solução apresentada pelo grupo 2, “Vou falar primeiro que a gente tinha
visto esse problema que não tem como selecionar um local, mas a gente esqueceu de colocar, a
gente botou o local na escrita ali, tipo, selecionar uma rua, mas isso ai também faltou aqui no
nosso não tem e a gente botou tudo na mesma aba. O que vocês botaram de histórico, a gente ia
deixar tudo no mesmo mapa, por exemplo, todos os pontinhos em azul já foram os resolvidos e
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os em amarelo estão sendo resolvidos, vermelho pra resolver e se tu quiser criar um, ninguém
reportou um problema, mas tu quiser ali botar uma solução, então quando tu clicar ele vai abrir
aquele preenchimento que tinha ali em cima, sabe?” comentou o participante 1. Após isso os
dois integrantes se dividiram para apresentar alguns recursos que julgaram importantes “É dai
a gente botou os botões aqui de limpar a descrição, enviar ou se o funcionário quer remover
alguma coisa que ele fez errado, ou uma obra que na verdade não foi realizada, tem o botão
remover e ai depois que ele marca todos os pontos do mapa, ele atribui uma descrição geral por
exemplo: obras abertas do deputado tal, obras da praça general osório 2017 e ele finaliza e envia
todas as modificações, tipo um commit hahahaha”, comentou o participante 2.

Figura 38 – Fase Realização Oficina do Futuro - (a) Grupo 2; (b) Grupo 1

A segunda etapa dessa atividade foi mediada por uma observadora que fez alguns
questionamentos aos participantes de modo a fomentar discussões entre os participantes no
sentido de os participantes pensarem em formas de integrar suas interfaces de sistema ideal
em um único sistema que pudesse ser desenvolvido levando em conta questões de tecnologia e
orçamento, “Então, pensando assim em uma solução que digamos que vocês integrassem, vocês
conseguem enxergar uma integração entre os dois sistemas que vocês construíram? Pegando a
funcionalidade de um, funcionalidade desse aqui e tal?”, questionou a mediadora, “Com certeza”,
comentou o participante 2, “Sim, aderir mais funcionalidades ao nosso, a deles parece muito com
a nossa”, explanou o participante 1, “Engraçado as coisas que tem em comum, sabe”, constatou
o participante 4. A Figura 39 ilustra essa etapa de apresentação seguida dos questionamentos
para os participantes pensarem na questão de integração.
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Figura 39 – Discussões na fase de realização da oficina do futuro

Nessa etapa percebeu-se que a apresentação dos grupos foi clara, o que indica que o
problema foi assimilado. Apesar de ser aberto a qualquer ideia, as soluções foram bem concretas
e houve uma fácil visualização de uma possível integração entre os grupos. Essa discussão para
definir como os sistemas poderiam ser integrados permitiu que os participantes tivessem novas
ideias e também realizassem discussões relacionadas com os mediadores da atividade. “Faz
sentido, imagina se lá o Marcelo ele vai lá fica todo animado e manda reformar tudo o negócio,
daí reformou tudo de uma área privada”, comentou um dos mediadores, “O pior é que agora que
eu me lembrei, poucas calçadas de Curitiba são públicas né?! A responsabilidade é de quem é
dono daquele terreno que tá na frente da calçada”, constatou o participante 1, “Esse ponto ai que
você falou é interessante, tem que ficar claro no sistema, onde a manutenção é pública e onde é
privada, por isso seria legal ter tudo no sistema”, explicou o participante 3. A Figura 40 ilustra
esse momento de discussão entre participantes e mediadores da atividade.

Figura 40 – Discussão acerca de novas funcionalidades para os sistemas



6.4. Aplicação do DIVA em um Estudo de Caso 129

Os formulários dos observadores, escritos durante a atividade presencial e utilizados na
escrita deste texto estão disponíveis no Apêndice N. A transcrição de todas as atividades desta
avaliação estão disponíveis no Apêndice J.

6.4.2 Avaliação com Usuários de maneira Online

A avaliação com usuários de maneira online ocorreu no dia 14/04/2018 às 11h00. Como
a ideia era replicar a mesma configuração da avaliação com usuários de maneira presencial foram
convidadas quatro pessoas para participar das atividades, sendo que esses participantes seriam
divididos em dois grupos. O convite a esses participantes ocorreu por meio de um e-mail, uma
semana antes da realização da atividade, onde disponibilizou-se um formulário do Doodle25 para
que cada participante selecionasse os melhores horários para a realização das atividades.

Com o objetivo de sanar de forma mais eficaz as dúvidas dos participantes em todas as
fases da avaliação optou-se por manter a mesma observadora auxiliando em todas as atividades
das duas equipes, visto que, agora todos os participantes estão se comunicando somente por
meio do Google Hangouts e poderia ocorrer de um observador não conseguir responder uma
dúvida de um participante e acabar prejudicando o resultado de alguma atividade. Por conta
dessa decisão, foi preciso fazer uma adaptação ao submétodo utilizado na avaliação presencial,
onde os dois grupos realizavam as atividades 1 e 2 simultaneamente. Para atender esta restrição
de possuir somente um observador definiu-se horários específicos para cada grupo realizar as
atividades 1 e 2, desta forma, o grupo 1 realizou as duas atividades e aguardou até que o grupo 2
finalizasse as mesmas duas atividades para então realizarem juntos a atividade 3 do submétodo.

Antes do inicio das atividades da avaliação com os grupos foram preparados os mesmos
documentos disponibilizados na avaliação presencial. Como a atividade seria realizada de forma
online esses documentos foram replicados em documentos do Google Docs (Formulário do
Grupo, Formulário do Observador), slides do Google Slides (Folhas extras para desenho) e
formulários do Google Forms (TCLE e Questionário). Além disso, foi necessário hospedar o
protótipo utilizado na atividade para que os participantes pudessem manusear esse protótipo da
mesma forma que ocorreu na avaliação presencial, com o objetivo de evitar custos de hospedagem,
o protótipo foi disponibilizado no Github Pages (<http://lecamenar.github.io>). Para finalizar a
preparação foi criada uma sala de chat utilizando o Google Hangouts.

Atividade 1 - Introdução

Na atividade 1 todos os participantes foram informados sobre o termo de consentimento
e seus direitos garantidos por meio desse termo, em seguida todos realizaram a assinatura deste
documento por meio da marcação de um checkbox no formulário disponível em: <https://goo.gl/
forms/vrhPdQpexIhCWuAm1>. Após esta etapa os participantes iniciaram o preenchimento do
questionário disponível em: <https://goo.gl/forms/TfNJiRpW2hKwjGvm2>.

25<https://doodle.com/pt_BR/marcar-reuniao>. Acesso em 13/03/2019

http://lecamenar.github.io
https://goo.gl/forms/vrhPdQpexIhCWuAm1
https://goo.gl/forms/vrhPdQpexIhCWuAm1
https://goo.gl/forms/TfNJiRpW2hKwjGvm2
https://doodle.com/pt_BR/marcar-reuniao
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Por meio dos questionários foi possível identificar que apenas uma dos quatro
participantes se auto-declara como sendo do gênero feminino. Quanto as idades, dois
participantes declararam possuir 24 anos, um participante declarou possuir 25 anos e um
participante declarou possuir 47 anos. As profissões também foram diversificadas, sendo que
dois participantes atuam com ensino (um como instrutor e outro como professor universitário)
e dois participantes atuam na indústria de desenvolvimento de software (um como analista de
sistemas e outro como desenvolvedor).

A formação também apresentou um dado interessante que cada participante possui um
grau de escolaridade distinto, um participante possui graduação completa, um participante possui
graduação incompleta, um participante possui pós-graduação completa e um participante possui
pós-graduação incompleta. Questionados sobre planejamento urbano apenas um dos participantes
declarou não ter conhecimento prévio do termo. Ainda nesta linha, dois dos quatro participantes
declararam ter um contato anterior com o setor público, sendo que um participante fez parte de
conselhos municipais e atuou como estagiário e outro participante fez parte de uma incubadora
de empreendimentos solidários.

Nenhum dos participantes declarou conhecer o portal 156 da prefeitura de Curitiba, sendo
que este fato pode ser explicado pelo fato de nenhum dos participantes serem originalmente
Curitibanos. Questionados sobre deficiência, apenas um dos participantes declarou não conhecer
nenhuma pessoa com deficiência. Metade dos participantes informou que já encontrou pessoas
com problemas para se locomover nas ruas e calçadas de Curitiba e apenas um dos quatro
participantes declarou que considera Curitiba uma cidade acessível. A maior queixa da falta de
acessibilidade em Curitiba declarada pelos participantes são as calçadas e ruas irregulares.

Atividade 2 - Interação Colaborativa com o protótipo

A realização da atividade 2 foi iniciada pelo grupo 1 composto pelo participante 1 e
participante 2, esses dois participantes embora possuíssem a opção de participar da atividade
em locais/computadores distintos preferiram se reunir em um mesmo ambiente para realizar a
atividade, motivados pelo fato de morarem na mesma cidade.

Logo no início da fase de crítica da oficina do futuro os participantes já recorreram
aos cenários e a persona apresentada para definir como iniciar o análise do Coolabore-PROT.
Percebeu-se que os participantes não expressaram muitas dúvidas nesta etapa e iniciaram a
interação entendendo quais as funcionalidades existentes na interface apresentada, “Clique aqui
pra registrar uma melhoria na cidade. Escolher um... Posso escolher mais pontos... Primeiro
ponto, vou colocar aqui, o sistema deixa vários marcadores e não permite que eu retire alguns
marcadores antes de enviar”, comentou o participante 1, Deixa eu ver, “Ao escolher mais de
um ponto, o sistema não retorna informação ao usuário sobre qual ponto o sistema registrou a
melhoria. é poderia ter algo para saber qual ponto foi registrado melhoria no sistema”, indicou o
participante 2. A Figura 41 ilustra o grupo 1 realizando essa etapa de análise crítica do protótipo
Coolabore-PROT.
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Figura 41 – Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 1

O grupo 1, durante as críticas, focou mais na sugestão de novas funcionalidades que
seriam interessantes para complementar o protótipo apresentado, “Poderia também fazer a
seleção por região, por exemplo, apliquei piso tátil aqui em toda a quadra, poderia ter assim uma
seleção por região. Sistema não permite seleção de região no mapa. Tem alguma ideia do que
inserir mais?”, comentou o participante 1, “se você inclui uma rua, clica em mais detalhes, tipo
aqui, se você colocou o piso mas no meio do caminho, não foi possível por algum motivo. Podia
ter um jeito que a melhoria foi feita até aqui, teve um obstáculo, continuou”, complementou o
participante 2. Percebeu-se que durante a atividade os dois participantes colaboraram com as
discussões e conseguiram se colocar bem no papel da persona, “Como eu sou funcionário eu
tenho que saber o que eu fiz. Quantos problemas resolvi, quantos problemas reportei”, comentou
o participante 2, recorrendo aos cenários quando tinham possuíam alguma dúvida, “Deixa eu ler
o cenário de novo”, comentou o participante 2. O resultado desta fase de crítica da oficina do
futuro produzido pelo grupo 1 está ilustrado na Figura 42.

Figura 42 – Resultado da Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 1
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Finalizada a fase de crítica, iniciou-se a fase de fantasia da oficina do futuro, onde os
integrantes do grupo 1 deveriam pensar em um sistema ideal para auxílio ao planejamento urbano.
Nesta etapa, os participantes preferiram representar seus sistemas ideais por meio de textos
com as instruções de como o sistema deveria ser construído, visto que, consideraram o tempo
muito curto para construir um protótipo em uma ferramenta. Percebeu-se que nessa etapa os
participantes se integraram bem e pensaram coletivamente em quais seriam as funcionalidades
necessárias para este sistema, “Vamos fazer assim, tela sugerir melhoria. A tela sugerir melhoria
vou ter as instruções de uso e poder sugerir um nome para a solução, ter um campo de texto
maior pra descrever a solução. Aqui a gente pode usar a mesma, dai a foto, caso esteja em modo
mobile abre a camera”, explicou o participante 1, “Abrir foto, colocar as soluções no mapa. Pode
abrir o mapa, se tiver no mobile ele já se localiza” sugeriu o participante 2. A Figura 43 ilustra o
grupo 1 realizando essa etapa de construção do sistema ideal.

Figura 43 – Fase de Fantasia da Oficina do Futuro - Grupo 1

Nesta etapa as discussões foram baseadas em quais funcionalidades os participantes
acreditavam ser relevantes para o sistema e porque elas deveriam estar presentes nas interfaces,
“Do problema inicial era isso, se reclamaram de um monte de lugar tem um registro. Esse para
o prefeito. Eu tenho que criar um alerta lá dizendo porque o prefeito quer que você faça ali,
mas o sistema tá dizendo que na rua do lado tem problema, então criar um sistema de alerta
quando não for, aqui você relatou, aqui ninguém relatou, mas o prefeito mandou ele”, comentou
o participante 2. Outra preocupação dos participantes foi com a questão da privacidade, o que
fez com que eles assumissem um papel de cidadão que está informando sobre um problema
encontrado na cidade, “Botão para fazer reclamação anônima, porque as vezes a pessoa se sente
perseguida”, comentou o participante 1. Percebeu-se que a atividade despertou o interesse dos
participantes, fazendo com que eles quisessem ter mais tempo para pensar em cada detalhe de
seu sistema perfeito, “Canto superior direito. Acho que acabou o tempo né? hahahahaha se deixar
vou ficar 2h aqui”, comentou o participante 1. A Figura 44 ilustra o resultado da fase de fantasia
da oficina do futuro realizada pelo Grupo 1.
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Figura 44 – Resultado da Fase de Fantasia - Grupo 1

Após a finalização desta etapa os participantes do grupo 1 ausentaram-se do chat do
Google Hangouts para que o grupo 2 pudesse realizar as mesmas atividades realizadas por eles.
Estes participantes foram informados que assim que finalizada a atividade do grupo 2 eles seriam
chamados novamente no chat para realizar a atividade 3 e finalizar a avaliação do protótipo
Coolabore-PROT.

O grupo 2 iniciou a fase de críticas da oficina do futuro com um certo atraso, visto que,
um dos participantes utilizava o navegador Mozilla Firefox em uma máquina Linux e o Hangouts
quando executado nestas configurações apresentava uma mensagem No momento as mensagens

do Hangouts são experimentais no Firefox e não iniciava a conversa em vídeo, por isso, foi
necessário aguardar até que o participante realizasse o download e instalação do Google Chrome
para seguir com a atividade.

Iniciando-se a fase de críticas com o grupo 2, percebeu-se que os participantes procuraram
sanar algumas dúvidas antes de iniciar a interação com o protótipo que deveria ser analisado,
“Eu posso colocar esse marcador aqui dentro dos bloquinhos, isso é possível?”, perguntou a
participante 4, “Se você acha isso um problema pode colocar no documento”, respondeu a
observadora. Sanadas as dúvidas os participantes iniciaram a interação com o protótipo focando
em um primeiro momento em entender as funcionalidades existentes no protótipo, de que forma
elas funcionavam e como poderiam ser melhoradas, “Ah entendi! O que você acha se eu clicar
no marcador ao invés dele ficar travado aqui em cima, por exemplo, voce coloca o marcador
abrir um popup do lado”, perguntou o participante 3, “Era isso que eu tinha pensado! se a pessoa
clicou ali obviamente ela vai querer colocar a descrição”, respondeu a participante 4. A Figura
45 ilustra o grupo 2 realizando essa etapa de análise crítica do protótipo Coolabore-PROT.
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Figura 45 – Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 2

Após entender as funcionalidades os participantes iniciaram uma discussão no sentido
de pensar quais funcionalidades poderiam ser interessantes se existissem no protótipo do
Coolabore-PROT, “Poderia ter uma aba no site da prefeitura com esse layout aqui mesmo,
com a sugestão, falar assim, a hora que a pessoa informa gera um número de protocolo, dai
vai lá no site, aparece o mapa, uma caixa com a descrição tipo problema solucionado, algo
assim”, explicou o participante 3. Percebeu-se que as discussões fluíram bem no grupo 2 e os
participantes se envolveram naturalmente com a atividade e demonstraram uma identificação com
o setor público, “Até porque depois a prefeitura podia fazer um marketing dizendo, olha a gente
ligou pra pessoa informando que foi solucionado o problema”, comentou a participante 4. Ficou
clara também a determinação dos participantes em tentar identificar todas as funcionalidades que
seriam adequadas para o sistema, “Aah não Observadora hahahahahaha. Deixa eu fazer um teste,
o que é, criei um ponto, vamos lá, qual a medida que vocês usam pra inserir um ponto perto? se
varias pessoas reportarem um problema”, explanou a participante 4. O resultado desta fase de
crítica da oficina do futuro produzido pelo grupo 2 está ilustrado na Figura 46.
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Figura 46 – Resultado da Fase de Crítica da Oficina do Futuro - Grupo 2

Finalizada a fase de crítica, iniciou-se a fase de fantasia da oficina do futuro com o
grupo 2, onde os participantes foram orientados que deveriam pensar em como representar
um sistema perfeito para o auxílio ao planejamento urbano. Diferentemente do grupo 1, os
participantes do grupo 2 preferiram desenhar o sistema perfeito, “Acho que desenhar fica mais
legal. Vou tentar fazer alguma coisa”, comentou o participante 3. Nessa etapa, os participantes
desenharam de forma colaborativa as funcionalidades que desejavam que o sistema possuísse,
sempre debatendo de que forma essa funcionalidade deveria ser apresentada, “Viu, você acha
melhor fazer o marcador em cima do mapa ou na lateral?”, perguntou o participante 3, “Acho
que tinha que ser em cima do marcador pra pessoa não se perder, porque quem vai mexer nesse
sistema são pessoas que não estão familiarizadas com a informática”, respondeu a participante 4.
A Figura 47 ilustra o grupo 2 realizando essa etapa de construção do sistema ideal.
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Figura 47 – Fase de Fantasia da Oficina do Futuro - Grupo 2

Nesta etapa, percebeu-se que os participantes se basearam em suas críticas levantadas na
fase anterior para definir quais seriam as funcionalidades de seu sistema ideal, “Na situação a
partir do momento que a pessoa coloca essa situação, ela seria automática e não iria aparecer aqui,
só na outra tela”, indicou a participante 4. Além disso, nessa etapa percebeu-se que o grupo se
preocupou também com questões de design e se divertiu durante a realização da atividade, “Mas
isso na aba? na sugerir isso não ficaria visível, essa situação seria em análise, em andamento”,
indicou a participante 4, “Colocar aqui em cima ou na lateral?”, perguntou o participante 3, “Isso
ai, pera ai... achei , agora to feliz hahahahaha, agora tá certo”, comemorou o participante 3. A
Figura 48 ilustra o resultado da fase de fantasia da oficina do futuro realizada pelo Grupo 2.

Figura 48 – Resultado da Fase de Fantasia - Grupo 2

Finalizada a atividade, deu-se uma pausa de dez minutos na atividade para que o grupo 1
pudesse se logar novamente no Google Hangouts.

Atividade 3 - Socialização

A última atividade da avaliação com usuários online aplicou a Fase de realização da
oficina do futuro. Nesta atividade em um primeiro momento todos os participantes foram
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incluídos em uma chamada de vídeo única e apresentaram seus sistemas ideais para os demais
colegas. Para que todos os participantes enxergassem os sistemas perfeitos definidos por seus
colegas, uma pessoa de cada grupo ficou responsável por compartilhar sua tela durante a chamada
de vídeo. A Figura 49 ilustra todos os participantes reunidos em uma única chamada de vídeo
para iniciar as atividades da fase de realização da oficina do futuro.

Figura 49 – Fase de Realização da Oficina do Futuro

O primeiro a apresentar foi o grupo 2, onde os participantes 3 e 4 se dividiram para
explicar as funcionalidades que haviam pensado para seus sistemas ideais, “Tão vendo ai? Então
esse aqui é o sistema perfeito que a gente pensou em 20 minutos, temos aqui o marcador, dentro,
essa aqui é a tela do sugerir melhoria, então você tem no fundo aqui o mapa, quando você
abre o marcador aparece ele vai abrir essa telinha aqui, aqui você vai colocar requisição se é
rebaixamento, calçada, ou outra coisa”, explicou o participante 3. “A outra tela que é a solução
de problema, temos aqui os dados que a pessoa já preencheu antes, aqui a pessoa vai ter como
consultar a solução dela, aqui por exemplo, no sugerir melhoria, então aqui a gente vai ter a
situação, as solicitações, no caso você tem a possibilidade quando você abre uma solicitação pra
você receber por email, sms ou não ou só ir no site consultar”, complementou a participante 4.

Finalizada a apresentação do grupo 2, o participante 1 tentou sem sucesso compartilhar
sua tela para que os demais participantes pudessem visualizar sua solução, segundo relatos do
mesmo este problema já ocorreu outras vezes em seu computador que utiliza sistema Linux e
navegador Google Chrome. Dada esta situação, a observadora optou por dar permissão para
que o grupo 2 visualizasse o documento produzido pelo grupo 1. Após todos os participantes
conseguirem acessar o link enviado o grupo 1 iniciou sua apresentação.

“Pessoal, estão conseguindo ver certinho? Ali na parte de funcionalidades, a gente coloca
algumas premissas que o sistema vai ter que realizar, que ele seja responsivo pra funcionar bem
em desktops e smartphones, o sistema então permite cadastro de cidadãos e funcionários. O
cidadão pode cadastrar um problema, através da tela de sugerir melhoria, mas ele não pode
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reportar uma solução de um problema. Um funcionário pode cadastrar uma solução de um
problema ou sugerir uma melhoria, ao logar como cidadão ele só tem acesso as funções que ele
pode fazer, como funcionário todas as opções aparecem disponíveis, e ai cada slide a gente foi
colocando a descrição de cada tela, como se fossem os campos e tal”, explicou o participante 1,
“Nessa tela (mostrando a tela) ele vai poder acompanhar a onde está a solicitação, por exemplo,
enviei pro departamento de obras, vou poder verificar, com quem está o problema, se já agendou
uma data pra realizar aquela obra, se o financeiro liberou a verba ou não, pra ele saber exatamente
como está aquele problema e como está o acompanhamento”, complementou o participante 2.

Finalizadas as apresentações, a observadora inciou uma etapa de questionamento aos
participantes onde procurava-se saber se era possível integrar os sistemas ideais desenvolvidos
e também se existia algo que não poderia ser implementado considerando as limitações da
computação. “Vendo os dois sistemas, eu acho que a diferença importante é que o sistema deles
possui poucas telas e o nosso possui muitas, então seria legal um meio termo pra ou pegar uma
informação mais centralizada em um lugar só e não muitas telas como o nosso, fazer um meio
termo seria bem legal”, comentou o participante 1, “Tem também aquela questão da foto que eu
achei bem legal, você trazer a foto do problema. Essa questão das telas que o Participante 1 falou
é bem interessante, pro funcionário não teria problema ter tantas telas, porque haveria grande
possibilidade dele estar trabalhando em um desktop. Mas pro cliente, pro usuário final, acho
que uma ou duas telas seria fundamental, porque eu não precisaria ficar navegando muito e nem
explicou muitos dados, pensando que ele vai trabalhar no mobile”, comentou o participante 3,
“E pensando também que geralmente ele não tem conhecimento em informática né gente, então o
menos é mais”, concluiu a participante 4.

Nesta etapa ficou claro que os participantes assimilaram a atividade apresentando
soluções claras e que poderiam ser integradas para formar um novo sistema que fosse o mais
perfeito possível levando em consideração as limitações de tecnologia e de orçamento. No
entanto, percebeu-se que embora os participantes concordassem que a integração era possível,
os dois grupos divergiram em algumas opiniões no que se refere ã quantidade de telas a serem
apresentadas aos usuários. Assim como nas fases anteriores ficou clara a determinação dos
participantes na realização da atividade. A transcrição de todas as atividades desta avaliação
estão disponíveis no Apêndice K.

6.4.3 Avaliação com Especialistas da Academia

Assim como as etapas anteriores de avaliação do DIVA, a avaliação com especialistas
da academia foi agendada previamente por meio de um e-mail, onde alguns professores
de arquitetura e urbanismo foram convidados para participar deste processo de avaliação.
Infelizmente apenas uma professora que já trabalhou com planejamento urbano anteriormente e
hoje atua com pesquisas envolvendo cidades e biodiversidade retornou o e-mail com uma resposta
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positiva. Com esta resposta foi agendada uma reunião com a professora no dia 21/03/2018 no
horário das 11:30 até 12:00 que era o período disponível na agenda da docente.

Com base neste tempo, definiu-se um conjunto de perguntas que pudessem ser realizadas
em um período de trinta minutos. Além disso, a pesquisadora que atuou como observadora na
atividade preparou um notebook com o protótipo do sistema para que a professora conseguisse
interagir com a interface e fornecesse suas sugestões.

Ao chegar ao Studio Cidades e Biodiversidade, localizado na sede central da UTFPR
câmpus Curitiba, a observadora foi recepcionada pela professora, que estava em um período de
atendimento a alunos orientados de projetos, mestrado e graduação, o que acabou atrasando o
início da atividade de avaliação. Por conta desse fato, a atividade de avaliação planejada para
trinta minutos precisou ser reduzida para uma atividade de quinze minutos, visto que, a agenda
da professora não permitia a realização de uma atividade que excedesse o horário das 12:00.

Ao finalizar o atendimento aos estudantes, a professora convidou um de seus alunos de
mestrado, formado em arquitetura e urbanismo e que possui conhecimentos em planejamento
urbano para participar da avaliação do protótipo Coolabore-PROT. Desta forma, a avaliação
com especialistas da academia foi realizada pela professora que possui o grau de doutorado e
pelo estudante de mestrado em engenharia civil que possui graduação completa em arquitetura e
urbanismo.

Em um primeiro momento a observadora fez uma breve explicação da ideia de construção
do protótipo Coolabore-PROT, “isso, então cada marcador desse aqui apresenta um problema,
nesse ponto aqui, por exemplo, ele encontrou que não tem rebaixamento e ele foi informando,
aqui não tem calçada e assim por diante, vários problemas que ele encontra na rua, ele pega o
celular dele e informa que ele encontrou o problema ali, pode tirar uma foto e dai essa aplicação
pegaria todos esses problemas e jogaria em um mapa pra equipe de planejamento urbano poder
ver esses problemas de algum jeito”, explicou a observadora.

A partir desta explicação e por meio da visualização do protótipo, os especialistas
iniciaram suas observações sobre o que pensavam ser interessante para complementar o protótipo
existente. Por conta desta limitação do tempo os especialistas optaram por não manipular o
protótipo e deram suas sugestões ao longo da conversa mediada pela observadora.

As sugestões dos especialistas da academia tiveram como principal tópico de discussão a
possibilidade de se incluir as reclamações do 156 no Coolabore-PROT, para que o planejador
urbano possa visualizar além dos problemas informados pelos usuários, os problemas registrados
pelos cidadãos no 156, “Vocês conhecem o sistema 156 de reclamação? Pois é, seria muito
interessante que tivesse alguma integração, ou que isso fosse o 156 e ai gerasse imediatamente
um mapa dos diferentes problemas, isso seria super legal, eu acho”, comentou a especialista
1, “Exatamente, antes da pessoa ligar ela poderia ver no mapa se o problema dela já está lá no
mapa”, comentou o especialista 2.
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Outro comentário dos especialistas foi a possibilidade de possuir uma aplicação ampla em
que fosse possível incluir layers conforme fossem identificados grupos, “Acho que interessante
também ter um aplicativo bem direcionado, focado nisso, mas seria mais útil se fosse uma coisa
mais ampla e que você conseguisse colocar seus layers conforme você agrupava as coisas até
porque as vezes uma coisa implica em outra”, comentou a especialista 1, “talvez se você tentar
mapear outros dados e você fosse fazendo algumas camadas, alguns layers pra ver as regiões que
tem maior tráfego, regiões que tem o maior número de pessoas, regiões que tem o maior aporte
de atividade comercial, que prestam serviço, talvez se você reunir isso, você consegue identificar
alguns problemas, por exemplo, não tem a guia rebaixada mas não tem porque é uma via de alto
fluxo, então existe uma interação com o pedestre muito menor”, explicou o especialista 2.

Outra questão apontada pelos especialistas diz respeito à questão de prioridade no
momento de definir onde realizar uma obra na cidade. Segundo os especialistas um local que
possua muitas reclamações não necessariamente é um local com prioridade de readequação,
“ah, não necessariamente, você não sabe se aqui é porque em um dia aconteceu um problema
e depois não tem mais, não sei como poderia, por exemplo, acidente de transito uma medida é
por numero de acidentes, mas a literatura vai indicar que é muito pobre, por exemplo, uma área
compartilhada como a calma, você tem mais ciclista, criança atravessando então a possibilidade
de você ter mais acidente é grande mas são de menor gravidade. Mas onde você quer atacar o
problema não necessariamente é a mais grave”, explicou a especialista 1.

Ao longo da avaliação, percebeu-se que embora os especialistas possuíssem pouco
tempo para avaliar o protótipo eles estavam curiosos e interessados em fornecer sugestões de
melhoria e também se colocaram à disposição para auxiliar em outras atividades caso fosse
necessário. O problema que desejava-se atacar foi assimilado rapidamente, o que leva a crer que
a contextualização foi mais clara nesta etapa de avaliação. A transcrição de toda a conversa desta
avaliação está disponível no Apêndice L.

6.4.4 Avaliação com Especialistas do Setor Público

A avaliação com os especialistas do setor público foi realizada por meio da colaboração
desta pesquisa com o projeto EUBRA - BigSea, onde a professora responsável pela administração
do projeto intermediou o contato com os especialistas do IPPUC e agendou uma conversa com
um representante do instituto. Assim como ocorreu na avaliação com especialistas da academia
definiu-se um conjunto de perguntas que pudessem ser realizadas em um período de trinta
minutos, conforme especificação na descrição do submétodo DIVA. Assim como na atividade
anterior, a pesquisadora que atuou como observadora na atividade preparou um protótipo do
sistema para que o especialista conseguisse interagir com o Coolabore-PROT e fornecesse suas
sugestões.

Essa conversa com o representante do IPPUC foi marcada para 19/03/18 às 10:00 no
departamento de informática da UTFPR campus Curitiba - sede central, onde o representante do
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IPPUC se identificou como responsável pela área de transportes. Embora tenha sido planejado
previamente um conjunto de perguntas para uma atividade com duração de trinta minutos, a
conversa com o representante do IPPUC incluiu um conjunto de mais três alunos que realizam
pesquisas no EUBRA - BigSea que também desejavam explicar seus trabalhos para obter
sugestões deste profissional, foi necessário diminuir o tempo de perguntas para uma conversa de
aproximadamente quinze minutos, de modo, que todos os alunos pudessem ter tempo de realizar
suas perguntas no tempo disponibilizado pelo especialista.

Nesta conversa com o especialista, a observadora apresentou uma visão geral sobre a
ideia a do protótipo Coolabore-PROT contextualizando sobre o aplicativo Aequitas do trabalho
de (NASCIMENTO, 2018), que é integrado ao protótipo com o objetivo de fornecer os problemas
encontrados na cidade registrados pelos cidadãos, “dentro desse aplicativo dele, ele tem uma
opção aqui que um usuário pode reportar um problema que ele encontrou na calçada, a calçada
tem um buraco, a calçada tem uma árvore ou qualquer problema que ele encontrou, ele pega
pelo GPS do celular do cara, registra ali o ponto que ele encontrou o problema, o usuário coloca
uma descrição e pode colocar uma foto. Com isso, entraria meu aplicativo que seria a segunda
parte disso que seria pra tentar auxiliar no planejamento urbano de algum jeito, então a gente
tem duas telas, essa primeira, todos os problemas que os caras reportaram lá no aplicativo do
usuário aparecem aqui com marcadores e aparece qual foi o problema que ele encontrou, nesse
ponto por exemplo, tem um monte de usuário que reportou o mesmo problema, a gente pensou
que isso poderia ser útil pra uma pessoa do planejamento urbano ver, olha, aqui tem bastante
problema em uma região e essa segunda tela seria mais uma questão de ter um problema não
reportado e que o planejamento urbano quer fazer”, explicou a observadora.

Em seguida o especialista explicou que não entendia muito deste tipo de situação, visto
que, seu foco de estudo são os transportes, no entanto relatou que o protótipo poderia sim ser
interessante para auxiliar um setor do IPPUC chamado acessibilidade de calçadas, “acho bem
interessante também e já tem uma solução que vocês devem saber que coloca foto, que já registra
isso, eu não sei como isso chega lá pra prefeitura em geral, mas pro planejamento o IPPUC tem
um setor de acessibilidade de calçadas lá e assim todos os problemas que a gente vai constatando
ao longo dos anos eles vão sendo mapeados com ferramentas de georreferenciamento...identificar
pontos críticos onde tem uma aglomeração de problemas, isso pode ir pra lei de diretrizes
orçamentárias pro outro ano ter verba pra arrumar isso... a gente pode ver o pessoal das calçadas
e até do geoprocessamento pra vocês trocarem algumas informações”, informou o especialista.

Essa entrevista verificou que o protótipo poderia ser utilizado para auxiliar no processo
de planejamento urbano, no entanto, identificou-se a necessidade de contatar um profissional do
geoprocessamento ou da acessibilidade de calçadas de modo a obter opiniões mais concretas,
visto que, o especialista entrevistado não se sentiu a vontade para apontar possíveis melhorias que
poderiam ser realizadas no Coolabore-PROT, “Dai você teria alguma pergunta mais específica?”,
perguntou a professora a observadora, “Não sei, eu acho que teria que envolver o Especialista
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2 que é o gerente do Geo pra fazer essa interface, pra ver se tem mais alguma coisa que
eles gostariam”, informou o especialista. Por conta da limitação de tempo de apresentação
o especialista optou apenas por visualizar as interfaces e não interagir com o protótipo
Coolabore-PROT.

A partir deste feedback do especialista, a professora responsável pelo projeto iniciou
uma tentativa de contato com o especialista 2 com o objetivo de agendar uma conversa com
este profissional para complementar as informações obtidas na conversa com o especialista.
Realizado o contato, foi marcada uma conversa com o especialista 2 no dia 23/04/18 na sede do
IPPUC. Como nesta segunda conversa também era confirmada a presença dos demais alunos do
projeto BigSea optou-se por manter a configuração utilizada na entrevista com o especialista,
onde realizou-se uma conversa com duração aproximada de quinze minutos.

Em um primeiro momento, assim como na primeira conversa, a observadora iniciou a
atividade com uma contextualização dos objetivos do Coolabore-PROT, “Então primeiro aqui
a gente tem uma visão dessa aplicação que a professora citou, do aluno de graduação que
complementa a minha pesquisa... partindo dessa aplicação dele nós temos um campo que um
usuário pode reportar um problema que ele encontrou... esse problema e isso é armazenado
no nosso servidor, com esses dados a gente entraria na minha parte da aplicação que seria os
problemas que as pessoas informaram agora mostrando pra vocês, pra galera do planejamento
urbano da prefeitura pra tentar ajudar nessa questão de planejamento”, explicou a observadora.

Após essa explicação o especialista 2 pediu para interagir com o protótipo, “Como é a
tela anterior, posso usar pra dar uma olhada?”, solicitou o especialista 2. A partir do momento
que iniciou a interação o especialista 2 iniciou seus comentários indicando funções que poderiam
complementar o protótipo do sistema, “classificação além da facilidade de visualização da
Dashboard, mas a classificação poderia nos ajudar, já falando da nossa parte, pra quem a gente
direciona o problema, porque tem alguns problemas que a gente vai mandar pro distrito de
manutenção urbana, depende do tipo de problema, tem problema que vai pra COC, que é a
unidade que cuida da Sanepar, prestadores de serviço, que a maior parte dos problemas da
calçada geralmente são desse tipo”, comentou o especialista 2.

Além de indicar novas funções o especilista 2 foi complementando sua fala indicando
como funcionam as manutenções realizadas pelo IPPUC, “quando tem uma obra, que precise
refazer uma calçada, uma obra grande que tenha que fazer uma calçada toda, ou pelo menos uma
face de quadra toda, têm-se um cuidado que essa região não seja mexida novamente durante 6
meses, porque você tem um prejuízo pros moradores, pros lojistas... , isso não quer dizer que
não aconteça,porque por exemplo, a maior parte desses prestadores terceirizam ou quarterizam
o serviço e o controle disso não é muito bom”, explicou o especialista 2. O especialista 2
complementou sua fala explicando sobre como são fiscalizadas as obras realizadas na cidade,
“obras de um prédio que tá construindo, seria a secretaria de urbanismo que vai fazer o controle,
normalmente mediante denúncia, por exemplo, na entrada de um prédio tá passando um caminhão
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dai acaba tendo um problema”, comentou o especialista 2, “Essas denúncias são do 156?”,
perguntou a observadora, “Principalmente... a gente pode ajudar nessa classificação pra que
esse aviso chegue pra quem pode tomar essa medida mais rapidamente... se a gente conseguir
restringir um pouquinho já chega mais rápido em quem vai ter que tomar a decisão”, respondeu
o especialista 2.

Questionado sobre o planejamento urbano, o especialista 2 explicou como funciona as
ações realizadas pelo IPPUC, “A gente aqui mais planeja, então a gente faz o acompanhamento
dos eventos, mas a gente não age sobre os eventos... o que a gente vai fazer é uma região em
que está tendo muito buraco na rua, a gente vai tentar entender porque está acontecendo muito
buraco nessa região... e talvez precise refazer tudo hoje porque a manutenção está custando mais
caro do que refazer, dai a gente programa isso e passa isso pro restante do município, pra quando
tiver recurso fazer isso”, explicou o especialista 2. “A programação é feita no plano diretor?”,
perguntou a observadora, “Não, o plano diretor, ele trabalha em uma escala menor, trabalha
em uma questão mais estratégica, então ele define as linhas de ação mas não o planejamento
estratégico, o planejamento estratégico vem um pouco mais detalhado em planos setoriais, essa
questão especifica mesmo seria mais tratada no plano setorial de mobilidade”, respondeu o
especialista 2.

A professora questionou o especialista 2 sobre a existência ou não de um levantamento
sobre o estado das calçadas de Curitiba, “Alguns, poucos, é um levantamento que pra nós é muito
deficitário, isso seria muito bom pra gente porque entraria em uma linha de uma constatação
que a gente não vai conseguir fazer esse levantamento próprio, é muito caro, muito demorado,
a gente precisa de uma coisa preferencialmente colaborativa e confiável pra que a gente possa
fazer isso”, respondeu o especialista 2, “E um aplicativo como esse (Coolabore-PROT) seria
útil? Seria usável?”, perguntou a observadora, “Com certeza, respondeu o especialista 2”.

Por meio da avaliação verificou-se o interesse do especialista 2 em avaliar o protótipo
do sistema e também em sugerir novas funcionalidades que poderiam ser incorporadas a este
protótipo. A conversa também foi fundamental para entender como funcionam os processos
dentro do IPPUC de modo a conhecer um pouco mais como é realizado o planejamento de
Curitiba. A transcrição de todas as conversas desta avaliação contendo às perguntas que possuem
relação com esta pesquisa estão disponíveis no Apêndice M.

6.5 Principais Conclusões obtidas após a aplicação do DIVA

A aplicação do DIVA em um estudo de caso utilizando Curitiba como cenário e o
Coolabore-PROT como protótipo de sistema que utiliza mapas e crowdsourcing nos levou a
identificar as seguintes conclusões:
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∙ O DIVA se mostrou um submétodo capaz de avaliar sistemas baseados em mapa como o
Coolabore-PROT;

∙ A utilização dos cenários e da figura da persona facilitou o entendimento dos representantes
da população acerca do contexto de planejamento urbano abordado nesta pesquisa, por
meio destas técnicas todos os participantes puderam pensar de que forma um planejador
urbano desejaria utilizar um sistema de auxílio ao planejamento urbano;

∙ A utilização da técnica da oficina do futuro se mostrou uma boa alternativa para mediar
a avaliação com a população, visto que, por meio dela os participantes realizaram suas
atividades de maneira divertida mesmo estando determinados em realizar cada fase do
submétodo;

∙ A presença do observador ou observadora foi fundamental para fomentar as discussões
e auxiliar nas dúvidas dos participantes, as anotações realizadas por eles também foram
importantes para entender como os participantes realizaram cada etapa da avaliação;

∙ A avaliação online provou que era possível realizar a mesma avaliação realizada
presencialmente, no entanto, a tecnologia utilizada nem sempre se mostrou satisfatória,
como o caso em que um participante não conseguiu compartilhar a tela, neste sentido,
talvez sejam necessários testes em outras ferramentas de video chamada;

∙ As avaliações envolvendo especialistas da academia e do setor público trouxeram
informações até então desconhecidas sobre como funciona o planejamento urbano e
a realização de obras na cidade, no entanto, o período limitado de quinze minutos fez com
que os especialistas não conseguissem interagir em todas as funções do Coolabore-PROT,
o que pode indicar que essas avaliações poderiam ser revistas para obter um maior número
de informação nestas etapas;

∙ As funcionalidades levantadas pelos participantes de todas as etapas do DIVA podem ser
úteis para construir novos protótipos que serão novamente avaliados utilizando o DIVA.

Além das conclusões apresentadas acima, optou-se por analisar as críticas ao Coolabore
levantadas pelos participantes em todas as etapas de avaliação do DIVA. Estas críticas foram
agrupadas na Tabela 14, que apresenta as sugestões dos participantes apresentadas por meio de
suas críticas e que tipo de conduta poderia ser adotada, em cada uma das sugestões para que
fosse possível implementá-las ao Coolabore - PROT.
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Tabela 14 – Sugestões de ações que poderiam ser levantadas frente as críticas dos participantes
obtidas nas etapas de avaliação do DIVA

Sugestão de Melhoria Ações que acreditamos poderiam ser tomadas

1 Marcadores com cores/ícones
diferentes para cada tipo de
problema

Neste caso, a sugestão de se utilizar ícones distintos
para diferentes tipos de problemas apresenta-se como
uma alternativa mais interessante do que a utilização
de cores diferentes, visto que, perfis distintos de
usuários, como por exemplo, pessoas daltônicas
podem se beneficiar com esta alteração. Além
disso, essa alternativa também mostra-se interessante
no sentido de fornecer aos planejadores urbanos
uma visão global de todos os problemas pelo
tipo de problema informado. A alteração poderia
ser facilmente implementada utilizando-se a função
MarkerImage da própria Google Maps API que
possibilita a inserção de ícones personalizados nos
marcadores.

2 Ao clicar para inserir um
marcador, o sistema abrir um
popup para que o usuário
informe a melhoria que será
realizada

Esta funcionalidade poderia ser facilmente incluída no
sistema por meio de uma implementação utilizando
o componente Modal, disponível no bootstrap. Esta
estratégia poderia inclusive auxiliar na responsividade
do sistema.

3 Mapeamento gráfico das
calçadas, onde o sistema
apresentaria linhas sobre as
calçadas

A funcionalidade de exibir linhas sobre as calçadas
poderia ser implementada por meio da função
de coordenadas ou de direções disponível na
Google Maps API, no entanto, acreditamos que este
mapeamento em linhas poderia dificultar a experiência
dos usuários com a aplicação, considerando-se que
incluir elementos extras ao mapa, pode dificultar o
processo de entendimento do mapa.
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4 Análise do mapa por imagens
de satélite para auxiliar na
identificação dos problemas
nas calçadas

Esta funcionalidade poderia ser incluída no sistema
utilizando-se a propriedade MapType para se alterar
o tipo de mapa apresentado no sistema. No entanto,
seria necessário uma análise da viabilidade desta
implementação para os usuários, por meio de uma
pesquisa junto a um grupo de usuários, visto que,
a visualização e a experiência do usuário poderia
ser comprometida com a troca do tipo de mapa,
considerando-se que por meio da experiência obtida
nas atividades da ADFP, percebeu-se que diversas
pessoas relatam ter dificuldade em interpretar mapas.

5 Utilizar um ícone específico
para identificar um
rebaixamento na calçada

Este ícone personalizado poderia ser incluído ao mapa,
no entanto, existe a possibilidade de um usuário
considerar que um rebaixamento é um problema
encontrado no mapa, visto que, as representações
podem se misturar aos marcadores específicados na
primeira das soluções sugeridas

6 Gerar relatórios em PDF
contendo data, hora, lugar
da melhoria, intervenção
realizada, responsável para
que possa-se obter uma
visualização geral das
intervenções realizadas por
um funcionário específico

Os relatórios poderiam ser facilmente gerados, uma
vez que fossem implementadas funções de controle
de registro de uma melhoria ou de uma solução
de problema, por meio de novas telas/menus que
permitissem esta visualização histórica dos dados. Para
isto, estas telas necessitariam de uma integração entre
aplicações de banco de dados e o Coolabore - PROT.

7 Busca por endereço, onde
ao digitar um endereço
o mapa é posicionado na
geolocalização aproximada
do endereço informado

Esta busca apresenta uma estratégia interessante para
auxiliar os usuários na utilização do Coolabore -
PROT e poderia ser implementada por meio da
utilização da feature Autocomplete da Google Maps
API para implementar uma busca similar a disponível
na aplicação nativa do Google Maps.
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8 Utilizar cores para indicar
calçadas que possuam
incidência de problemas
encontrados (Ex: calçadas
com muitos marcadores
ficaria em vermelho)

A utilização das cores em calçadas com muitos
problemas encontrados, pode ser uma estratégia
interessante, no entanto, a visualização do usuário
poderia ser comprometida pelo excesso de ícones
e de cores no mesmo mapa. Por este motivo, uma
possível alternativa seria a utilização do algoritmo
Marker Cluster disponível na Google Maps API para
que um local com diversos marcadores, pudessem ser
combinados em clusters.

9 Menu para visualizar o
histórico de intervenções x
problemas solucionados por
data, responsável

Este menu poderia ser integrado ao sistema por meio
de, uma implementação funções de controle de registro
de uma melhoria ou de uma solução de problema,
em uma aplicação que permitisse esta visualização
histórica dos dados. Para isto, estas telas necessitariam
de uma integração entre aplicações de banco de dados
e o Coolabore - PROT.

10 Opções para verificar
e corrigir as soluções
informadas ao sistema antes
de efetivamente registrar a
solução

Esta sugestão parece interessante considerando a
experiência do usuário com o sistema, no sentido,
de se evitar erros no registro por parte do usuário.
Uma sugestão para se implementar esta ideia, seria
a visualização de todos os problemas registrados por
meio de um modal do bootstrap, antes de efetivamente
enviar, por meio do clique em um botão confirmar
envio. Este mesmo botão, poderia apresentar uma
mensagem de informação onde o usuário informa por
meio do clique que confirma que está enviando as
informações.

11 Selecionar múltiplos pontos
no mapa e enviar todos com
uma mesma descrição

Esta funcionalidade poderia ser atrativa para os
responsáveis pelo planejamento urbano em casos em
que diversas modificações são realizadas por uma
mesma equipe. Uma estratégia para realizar esta ação,
seria inserir múltiplos marcadores por meio da função
Marker da Google Maps API, combinados com uma
rotina onde o usuário possa informar que vai registrar
mais de uma modificação com a mesma descrição.
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12 Manter todos os marcadores
no mapa, inclusive os
resolvidos, indicando por
cores o status do problema

Acreditamos que esta funcionalidade poderia ser
implementada em uma aplicação com foco na
visualização histórica dos dados, uma vez que, incluir
todos os marcadores no mapa, mesmo utilizando
o algoritmo Marker Cluster poderia dificultar a
experiência do usuário com o sistema, visto que, um
planejador urbano, poderia se planejar para resolver
um problema, que já foi resolvido anteriormente.

13 Indicar calçadas que são
públicas e calçadas que são
privadas

Esta modificação poderia ser interessante para indicar
claramente aos planejadores urbanos as calçadas que
são de responsabilidade da administração pública.
Esta adaptação poderia ser realizada utilizando a
importação de dados por meio da função GeoJSON
data da Google Maps API, no entanto, não se sabe se a
administração pública possui um mapeamento de todas
estas informações de calçadas públicas e privadas que
poderiam ser importadas no sistema.

15 Exibir estatísticas como
o número de problemas
resolvidos, problemas
reportados

Esta visualização consolidada dos dados históricos,
poderia ser implementada por meio de uma dashboard
em uma aplicação focada em fornecer, novos tipos
de visualização consolidada para os responsáveis pelo
planejamento urbano.

16 Existir um campo para que o
usuário insira um título para as
modificações que irá realizar

Esta modificação poderia ser facilmente incluída no
sistema, utilizando o campo formgroup com a opção
de input do bootstrap.

17 Aumentar o campo descrição Esta modificação poderia ser facilmente incluída no
sistema utilizando o campo textarea do bootstrap.

18 Sistema possuir um controle
de alertas (para cidadãos
e funcionários) quando um
problema for registrado ou
uma solução de um problema
for realizada

Os alertas poderiam ser realizados por meio de
duas estratégias: envio de email ou notificação no
próprio sistema do Coolabore-PROT, no entanto,
seria necessário incluir no sistema funcionalidades de
controles de notificação. Além disso, seria necessário
verificar junto a administração pública os tipos de
usuários que poderiam receber estas notificações.

19 Opção para registrar uma
reclamação anônima

Esta funcionalidade diz respeito ao módulo Aequitas.
Este tipo de funcionalidade poderia ser incluída nas
opções de cadastro, onde o cidadão informaria o desejo
de se realizar reclamações de forma anônima.
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20 As solicitações possuírem
status (Em análise, no
departamento de obras,
cancelada, finalizada...) para
melhor controle

Esta funcionalidade poderia ser interessante para
indicar para todos os envolvidos no processo
de planejamento, qual a situação de cada uma
das reclamações dos cidadãos, no entanto, seriam
necessárias modificações no sistema para que o usuário
pudesse informar sempre que necessário o status de
um determinado marcador

21 Geração de um número
de protocolo quando um
problema for registrado por
um cidadão e a partir deste
número existir uma consulta
por número de protocolo onde
o cidadão pode visualizar o
status de sua reclamação

Esta funcionalidade diz respeito ao módulo Aequitas,
onde poderia-se gerar o número de protocolo. No
entanto, seria necessário verificar junto aos orgãos
públicos se existe um padrão para a criação de
protocolos. Além disso, seria necessário identificar
se seria possível incluir esta busca em uma das páginas
do site oficial da administração e também demandaria
a implementação de um controle de status no sistema.

22 Importar as reclamações do
156 no Coolabore-PROT

A importação dos problemas do 156 ao sistema do
Coolabore - PROT é possível nativamente pela Google
Maps API, se os dados abertos do 156 forem inseridos
em uma base de dados do Firebase. No entanto, esta
inclusão de dados demanda uma maior análise por
conta do volume de dados gerados todos os dias no 156.
Além disso, seria necessário melhorar a classificação
dos tipos de problema para que fosse possível garantir
uma melhor visualização dos dados.

23 Incluir layers com diferentes
tipos de visualização do mapa

A inclusão de diferentes layers é possível por meio
da função data da Google Maps API, no entanto,
seria necessário levantar junto aos usuários que tipos
de layers fariam sentido no contexto do Coolabore -
PROT

24 Classificar os problemas
encontrados na cidade
de acordo com o tipo de
problema para facilitar a ação
do orgão responsável pela
manutenção do problema

A aplicação Aequitas prevê uma forma de o usuário
informar o tipo de problema encontrado, no entanto,
não é possível garantir sempre que esta classificação
estará correta, visto que, esta exigência pode estar
além do entendimento dos usuários, que podem
por exemplo, classificar um problema originalmente
de acessibilidade como um problema de buraco
encontrado na via.
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Neste capítulo foram apresentadas as motivações que levaram os pesquisadores a
construir o submétodo DIVA, de avaliação de sistemas baseados em mapas que utilizam
crowdsourcing que também foi apresentado em detalhes nas seções referentes à descrição
do submétodo. A partir do submétodo, foram apresentados os resultados obtidos na realização da
aplicação do DIVA em um estudo de caso e as principais conclusões obtidas com estas avaliações.
O capítulo a seguir apresenta as considerações finais desta dissertação.
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7 Considerações Finais

Este capítulo apresenta um resumo desta pesquisa, recapitulando os passos realizados e
alguns dos resultados obtidos em cada uma das etapas, assim como as contribuições realizadas,
os trabalhos futuros e as limitações da pesquisa.

7.1 Contribuições da Pesquisa

O planejamento urbano de vias públicas, que se preocupa em incluir gradativamente
características acessíveis ao espaço urbano, deve considerar a opinião dos cidadãos para
determinar as localidades que demandam intervenções de acessibilidade. Neste sentido, esta
pesquisa apresenta um método baseado em crowdsourcing para auxiliar os planejadores urbanos
a entender e definir quais as prioridades de readequação e de que forma o (re)planejamento da
cidade deve ocorrer.

Para desenvolver este método buscou-se inicialmente entender com o auxílio da literatura
que técnicas de IHC poderiam ser utilizadas no desenvolvimento desta pesquisa, desta busca
decidiu-se pela utilização das técnicas de grupo focal, entrevistas, questionários, cenários,
personas e protótipos. Além disso, estabeleceu-se que a abordagem do Turn to the Wild seria
utilizada como princípio norteador da pesquisa, por conta desta abordagem ter como foco a
observação do cotidiano das pessoas para obter conclusões sobre o contexto estudado. A partir
destas definições, foram estabelecidos os passos metodológicos que seriam realizados de modo a
alcançar o objetivo geral e objetivos específicos previamente estabelecidos.

Definidos os passos metodológicos iniciou-se o processo de revisão de literatura,
englobando quatro grandes áreas: acessibilidade no contexto urbano, interação humano
computador, planejamento urbano e colaboração, sendo que a revisão de literatura de cada
área aborda os principais conceitos permeadores desta pesquisa e também apresenta os principais
desafios relacionados às pesquisas realizadas nestas áreas. Após estas definições, iniciou-se
um estudo em busca de trabalhos relacionados com esta pesquisa de mestrado, comparando
as principais características de cada um dos trabalhos com as características do trabalho que
desejava-se construir.

Após esta revisão da literatura, definiu-se o processo de análise de requisitos que
utiliza o submétodo representado no capítulo de metodologia, na Figura 8, para analisar os
problemas de mobilidade encontrados na cidade. Para realizar um estudo de caso e obter
requisitos para o projeto aplicou-se os passos deste submétodo em atividades realizadas na ADFP
com representantes da população que são cadeirantes, apoiadores de cadeirantes ou pessoas
com restrições de mobilidade que realizam algum tipo de atendimento naquela instituição. O
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resultado da aplicação do submétodo juntamente com o resultado de uma entrevista realizada
com a responsável pela secretaria de acessibilidade disponível na seção 4.7 foram utilizadas para
estabelecer os requisitos necessários para a construção de um sistema de auxílio ao planejamento
urbano.

Definidos os requisitos do sistema, iniciou-se a etapa de prototipação do sistema que
foi intitulado como Coolabore - PROT, de auxílio ao planejamento urbano tendo como foco os
problemas de acessibilidade informados pelos cidadãos. Esta etapa de prototipação disponível no
Capítulo 5 apresentou os diagramas de casos de uso e de estados referentes ao sistema e também
um descritivo das tecnologias utilizadas para a implementação.

Por fim, com o objetivo de avaliar o protótipo do sistema Coolabore - PRPT, iniciou-se o
processo de avaliação de sistemas baseados em mapas com dados provenientes de crowdsourcing.
Este processo foi composto primeiramente por uma revisão sistemática da literatura de métodos
de avaliação de sistemas baseados em mapa que utilizem crowdsourcing, que foi realizada com
o objetivo de verificar a existência de métodos de avaliação que pudessem avaliar o Coolabore -
PROT. Ao fim desta revisão percebeu-se que nenhum dos métodos de avaliação atendia todos
os requisitos que desejava-se avaliar, por este motivo, esta pesquisa propôs o submétodo de
avaliação DIVA, composto por uma avaliação em quatro etapas conforme ilustrado na Figura 21.
Após a definição e explicação de cada uma das etapas do DIVA, apresentou-se os resultados da
aplicação deste submétodo tendo o Coolabore - PROT como sistema a ser avaliado e a cidade de
Curitiba-PR como estudo de caso.

Com relação ao objetivo geral desta pesquisa que é desenvolver um método baseado
em crowdsourcing para auxiliar no planejamento colaborativo de acessibilidade urbana de vias
públicas para pedestres, esta pesquisa considera que o objetivo foi alcançado, uma vez que as
etapas de avaliação do DIVA abordaram de maneira diversificada as partes interessadas neste
tema, sejam eles representantes da população ou especialistas. E que estes consideraram que
o Coolabore - PROT pode ser utilizado como auxílio ao planejamento urbano. Neste sentido
e considerando-se que o Coolabore - PROT foi construído a partir dos requisitos obtidos por
meio da aplicação do submétodo para análise dos problemas de mobilidade, percebe-se que as
de atividades realizadas durante as etapas desta pesquisa podem ser utilizadas para auxiliar no
planejamento colaborativo de acessibilidade de vias públicas.

Em relação à ciência da computação, esta pesquisa contribui por meio de cinco resultados:

∙ Submétodo de análise dos problemas de mobilidade: atendendo ao primeiro objetivo
específico “Propor um submétodo para realizar a modelagem do domínio de acessibilidade
urbana de vias públicas para pedestres por meio de oficinas participativas e coleta de
dados com as partes interessadas (prefeitura e cidadãos)”, onde as oficinas participativas
foram realizadas com representantes da população na ADFP e a coleta de dados com
partes interessadas ocorreu por meio da entrevista com a responsável pela secretaria
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de acessibilidade de cidade de Curitiba-PR. O resultado obtido nesta contribuição está
apresentado no Capítulo 4;

∙ Aplicação para auxílio ao planejamento urbano: atendendo ao segundo objetivo específico
“Desenvolver protótipos à partir dos dados obtidos na modelagem para a validação do
estudo”, onde temos como contribuição o Coolabore - PROT, sistema de auxílio ao
planejamento urbano e os passos que levaram à criação deste protótipo apresentados no
Capítulo 5;

∙ Revisão sistemática da literatura sobre métodos de avaliação de sistemas baseados em
mapas que utilizam crowdsourcing: apresentando por meio da seção 6.2, da Tabela 15
e da Tabela 16 o resultado da análise dos métodos de avaliação utilizados em trabalhos
similares à esta dissertação;

∙ Submétodo DIVA, para avaliação de sistemas baseados em mapa que utilizam
crowdsourcing: atendendo ao terceiro objetivo específico, “Propor um submétodo para
avaliar artefatos baseados em crowdsourcing para fins de planejamento da acessibilidade
urbana de vias públicas para pedestres”, o resultado desta contribuição está apresentado na
seção 6.3.

∙ Aplicação do DIVA em um estudo de caso: atendendo ao quarto objetivo específico:
Realizar a avaliação do submétodo por meio de um estudo de caso na cidade de
Curitiba-PR”, o resultado desta contribuição está apresentado na seção 6.4.

Em relação à sociedade esta pesquisa contribui no sentido de promover discussões que
visem a inclusão das pessoas no processo de modificação da cidade por meio das atividades
realizadas no submétodo de análise de problemas de mobilidade e também no submétodo de
avaliação de sistemas baseados em mapas, onde representantes da população podem expressar
suas opiniões e estas opiniões são consideradas nos resultados das atividades desta dissertação,
desta forma, atende-se ao princípio definido por Sassaki (2006) que indica que quanto mais cedo
os sistemas adotem a inclusão, mais cedo se construirá uma sociedade para todos.

Em relação ao planejamento urbano, o próprio sistema Coolabore - PROT contribui
como uma ferramenta que pode auxiliar os profissionais do planejamento urbano a entender
demandas da população e também pensar em formas de melhorar a definição de prioridades no
planejamento.

Em relação à academia, a natureza interdisciplinar desta pesquisa contribui na articulação
entre conhecimentos referentes às distintas áreas relacionadas, neste caso, Ciência da Computação
por meio da IHC, Planejamento Urbano e Acessibilidade.

Além das contribuições citadas anteriormente, esta pesquisa também apresenta
contribuições à ciência por meio das seguintes publicações:
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1. CAMENAR, LETÍCIA MARIA DE OLIVEIRA ; DO NASCIMENTO, DIEGO DE
FARIA ; ALMEIDA, LEONELO DELL ANHOL. A Method for Analyzing Mobility
Issues for People with Physical Disabilities in the Context of Developing Countries.
Lecture Notes in Computer Science. 1ed.Cham: Springer International Publishing, 2018, v.
10907, p. 3-17.

Esta publicação relata o processo de análise de requisitos, apresentando cada uma das
atividades e conclusões obtidas da aplicação do submétodo na ADFP descrito nesta
dissertação no Capítulo 4.

2. BARCZYSZYN, GUILHERME L. ; CAMENAR, LETÍCIA M. DE O. ; NASCIMENTO,
DIEGO DE F. DO ; KOZIEVITCH, N. P. ; SILVA, RICARDO D. DA ; ALMEIDA, L. D.
A. ; SANTI, JULIANA DE ; MINETTO, RODRIGO . A Collaborative System for Suitable
Wheelchair Route Planning. ACM TRANSACTIONS ON ACCESSIBLE COMPUTING
(TACCESS), v. 11, p. 1-26, 2018.

Esta publicação foi realizada em conjunto com pesquisadores do EUBRA - BigSea
e apresenta o projeto de um sistema colaborativo para o planejamento de rotas para
cadeirantes, incluindo a apresentação das interfaces do Aequitas e do Coolabore.

7.2 Limitações da Pesquisa

Em relação às limitações, é considerado que embora esta pesquisa atenda seus objetivos,
poderia obter um maior aprofundamento na avaliação envolvendo especialistas, tanto da
academia, quanto do setor público, em dois pontos: quantidade de participantes e tempo de
avaliação. Ainda que a avaliação por especialistas tenha sido realizada, o tempo de todas as
avaliações, determinado pela agenda dos participantes não propiciou um maior aprofundamento
na interação com o protótipo e também em questões mais específicas, portanto essa avaliação
poderia ser repensada no sentido de aproveitar melhor o tempo disponível com os especialistas.
Além disso, houve uma baixa quantidade de participantes nestas avaliações, o que talvez poderia
ser corrigido caso houvesse mais tempo para realizar as atividades e realizar novos convites.

Outro ponto considerado como limitador é a falta de representatividade de pessoas com
deficiência, pessoas de outros gêneros e também de formações e níveis de escolaridade mais
distintas nas etapas de avaliação do sistema, no sentido de possuir opiniões mais distintas de
diferentes perfis de pessoas. Apesar disso, é necessário frisar que convites foram realizados a
outras e outros participantes, que não puderam aceitá-lo por motivos diversos.

Esta limitação relacionada ao público participante das etapas apresentadas neste trabalho,
pode possuir impactos também nos requisitos obtidos para o desenvolvimento do Coolabore -
PROT e da avaliação utilizando o DIVA, visto que, a metodologia Turn to the Wild indica que
deve-se considerar a experiência das pessoas no contexto analisado, o que poderia nos levar a
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construção de um sistema focado em deficientes físicos que se auto-declaram como pertencentes
ao gênero masculino, mas que poderia ser mais utilizado por pessoas que se auto-declaram como
pertencentes ao gênero feminino e que atuam como apoiadoras destas pessoas com deficiência.

7.3 Trabalhos Futuros

À partir das discussões realizadas durante o desenvolvimento desta pesquisa, pode-se
considerar alguns trabalhos futuros agrupados por áreas do conhecimento e que estão
apresentados nos parágrafos seguintes.

Na área de acessibilidade poderiam ser realizados novas etapas de avaliação dos
problemas de mobilidade encontrados na cidade envolvendo pessoas pertencentes a outros grupos
de deficiência, como por exemplo, pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência
motora, entre outras, de modo a entender as dificuldades relativas a cada grupo de deficiência.
Além disso, poderia-se realizar o mapeamento de problemas de acessibilidade encontrados na
cidade envolvendo somente grupos específicos de pessoas com deficiência de modo entender
quais regiões da cidade demandam mais ações do setor público para atender as especificidades
de cada grupo.

Na área de computação poderia-se realizar a integração desta dissertação com os
trabalhos de Nascimento (2018), Barczyszyn et al. (2017) e Loyola e Meira (2018) utilizando a
configuração proposta na Figura 1, visto que, como todas as pesquisas foram realizadas durante
o mesmo período de tempo tornou-se inviável realizar a real integração entre os trabalhos,
utilizando protocolos de comunicação e APIs. Outro trabalho que poderia ser realizado seria
a categorização dos dados do 156 utilizando técnicas de banco de dados, visto que, diversos
problemas similares estão dispostos em categorias distintas o que torna difícil a análise desses
dados. Além destes dois trabalhos, poderia-se realizar novas fases de prototipação do Coolabore
considerando os resultados das etapas de avaliação do DIVA, com o objetivo de incluir na
interface as melhorias sugeridas pelos participantes.

Na área de planejamento urbano, um trabalho que poderia ser realizado seria a integração
dos dados do 156 ao sistema Coolabore - PROT, conforme relato dos especialistas nas atividades
de avaliação, de modo que estes dados fossem dispostos juntamente com os dados dos problemas
informados pelos cidadãos. Outro trabalho poderia permitir a visualização dos problemas no
mapa por meio de layers definidos pelos planejadores urbanos, onde seria possível realizar
análises mais aprofundadas acerca de regiões e problemas específicos. Além disso, poderia-se
construir um sistema que permitisse a visualização histórica dos problemas informados pelos
cidadãos permitindo que gestores do planejamento urbano pudessem verificar estatísticas e
informações como: problemas encontrados ao longo de um ano, de que forma esses problemas
foram solucionados, quais as principais regiões da cidade que receberam modificações de
acessibilidade.
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Na área de colaboração, poderiam ser realizadas novas etapas de adequação do protótipo,
seguida pela avaliação utilizando o DIVA em mais fases, de modo a definir novas funcionalidades
e necessidades de melhoria no sistema sob a óptica de mais participantes e de novas fases de
avaliação com o próprio Coolabore. Além disso, poderia-se estudar novas técnicas de Design
Participativo e de IHC para verificar se seria possível potencializar os resultados encontrados nas
atividades.
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APÊNDICE A – TCLE utilizado nas atividades de
Análise de Requisitos

Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Curitiba

Departamento Acadêmico de Informática

Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Eu , portador do RG
número , estou sendo convidado a participar de um estudo denominado
Modelagem de uma Aplicação para Dispositivos Móveis de um Planejador de Rotas Baseado em
Calçadas para Usuários de Cadeira de Rodas, cujos objetivos e justificativas são: a modelagem
de uma aplicação para dispositivos móveis na qual, dado dois pontos na cidade calcule a rota
mais acessível para usuários de cadeira de rodas se baseando em calçadas e vias de pedestres.

A minha participação no referido estudo será no sentido de auxiliar no desenvolvimento
do projeto ao participar de uma oficina em grupo que será utilizada como base para identificação
das necessidades de mobilidade dos participantes. A oficina envolve uma conversa em grupo
sobre os principais problemas de mobilidade urbana em Curitiba, uma dinâmica de identificação
de formas de traçar rota em mapas e o preenchimento de um questionário sobre o perfil dos
participantes.

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer
outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será mantido em
sigilo. Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar meu
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar.

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Diego de Faria do Nascimento
e Prof. Dr. Leonelo Dell Anhol Almeida e com eles poderei manter contato pelos endereços
eletrônicos dnascimento@alunos.utfpr.edu.br e leonelo@dainf.ct.utfpr.edu.br

É garantido a mim o livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais
sobre o estudo e suas consequências, enfim, tudo o que eu queira saber antes, durante e depois
da minha participação.

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a
natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar,
estando totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por
minha participação.
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Curitiba, , de , de 2016.

Nome/Assinatura participante ou responsável:

Diego de Faria do Nascimento
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APÊNDICE B – Questionário utilizado na Análise
de Requisitos

1. Você utiliza Smartphone?

∙ Sim

∙ Não, utilizo somente um celular sem recursos de smartphone

∙ Não, e também não utilizo um celular sem recursos de smartphone

2. Com que frequência você utiliza smartphones?

∙ Não utilizo smartphones

∙ Não uso todos os dias

∙ Uso uma vez por dia

∙ Uso até 5 vezes por dia

∙ Uso até 20 vezes por dia

∙ Uso mais de 20 vezes por dia

3. Que atividades você realiza no seu smartphone?

∙ Ligações telefônicas

∙ Conversar via mensagem de texto (SMS, Whats App, Email)

∙ Lazer (ouvir música, jogar, assistir vídeos, ...)

∙ Ler artigos e noticias na internet

∙ Acessar redes sociais

∙ Acessar mapas ou GPS

∙ Tirar fotos e/ou gravar vídeos

∙ Fazer compras

4. Que outros aparelhos eletrônicos você utiliza?

∙ Computador PC (desktop)

∙ Notebook

∙ Tablet

∙ Outros
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5. Com que frequência você acessa a internet?

∙ Não acesso a internet

∙ Uma vez por semana ou menos

∙ Uma vez ao dia

∙ Mais de uma vez ao dia

6. Em quais dos perfis a seguir você melhor se encaixa?

∙ Sou usuário de cadeira de rodas independente e faço longos caminhos com facilidade
em deslocamentos pela cidade

∙ Sou usuário de cadeira de rodas e consigo fazer alguns caminhos com facilidade,
porém preciso de apoio para passar por algumas barreiras e/ou realizar longos trajetos
pela cidade

∙ Sou usuário de cadeira de rodas e tenho muita dificuldade para realizar caminhos,
preciso de apoio para passar por barreiras em deslocamentos na cidade

∙ Não sou usuário de cadeira de rodas, sou amigo, cônjuge, apoiador ou parente de um
usuário de cadeira de rodas

∙ Não sou usuário de cadeira de rodas, sou colaborador de uma instituição que presta
apoio a usuários de cadeira de rodas

∙ Não sou usuário de cadeira de rodas, outros.

7. Qual é sua idade?

8. Em quais dos perfis a seguir você melhor se encaixa?

∙ Ensino Fundamental Incompleto

∙ Ensino Fundamental Completo

∙ Ensino Médio Incompleto

∙ Ensino Médio Completo

∙ Ensino Superior Incompleto

∙ Ensino Superior Completo

∙ Pós-Graduação Incompleta

∙ Pós-Graduação Completa

9. Qual é a sua ocupação/profissão?

10. Que outros aparelhos eletrônicos você utiliza?
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∙ Feminino

∙ Masculino

11. Cidade onde reside?

12. Gostaria de receber informações a respeito dos resultados da pesquisa? Se sim, por favor
nos informe um e-mail no qual você tem acesso



177

APÊNDICE C – Transcrição da Entrevista realizada
com a Secretaria de Acessibilidade da cidade de

Curitiba-PR

Entrevistada: Como a gente é uma secretaria extraordinária, a gente não tem verba
específica, a gente é subordinado à secretaria do governo municipal. Então, tem algumas ações
que a gente gostaria de ter a gente que não tem, por conta de não ter verba. Então uma proposta
que a secretaria tem é fazer um CENSO 100% da cidade, porque hoje a gente utiliza o Censo
do IBGE para saber quantas pessoas com deficiência tem no Brasil e quantas tem em Curitiba.
Mas quando foi feito o levantamento do CENSO, o questionamento do CENSO, ele considerou
assim: pessoa com deficiência visual, se você utiliza óculos você entrou no censo da deficiência
visual e esse não é o critério, o critério da deficiência visual é a acuidade visual menor que 5%
na sua melhor vista, então assim, ou melhor 20% na melhor vista. Então a gente já tem um erro
nisso e a prefeitura tem um total interesse, a gente tá correndo atrás pra conseguir viabilizar um
Censo, mas a gente não tem uma previsão porque hoje a gente tem uma estimativa de 1 milhão
de reais para executar isso, então hoje é uma verba que a gente não tem até pela priorização da
gestão atual de conter verbas, então a gente não tá tendo isso, mas a gente tá tentando articular
das melhores maneiras possíveis pra ter essa informação.

Entrevistada: Então hoje a gente tem um pequeno banco de dados, a gente deve contar
com umas 8 mil pessoas da cidade, que são pessoas ativas que participam, que tem credencial da
secretaria de trânsito pro uso da vaga da pessoa com deficiência, que tem isenção tarifária, que
são cadastradas junto a nossa secretaria, que participam dos eventos da prefeitura, que utilizam a
unidade de saúde, então a gente fez um cruzamento de tudo isso pra conseguir ter o banco de
dados atualizado do público que utiliza os serviços para as pessoas com deficiência do município,
então isso é uma pequena questão. Segunda questão que a gente tem: não é todo mundo que
utiliza o serviço da prefeitura, a gente não tem acesso a 100% das pessoas com deficiência do
município, então tem muitas pessoas primeiro que já não consideram que tem deficiência, a
gente já tem aí um primeiro problema, um segundo que muitos que utilizam do serviço estão
cadastrados, alguns não estão, mas muitos não utilizam o serviço, então nem cadastrados estão e
esse público que talvez a gente tivesse um maior acesso em número de pessoas, hoje a gente não
tem.

Entrevistada: Então a gente tem esse gap aí, que pode ser um fator prejudicial em algum
momento e que a gente já viu que isso é um problema pra gente na elaboração da política
pública, porque a gente não consegue cruzar hoje quem são as pessoas com deficiência, qual
é o grau de inserção de todas essas deficiências, porque a gente tem inúmeras categorias de
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deficiência, então a gente não consegue ter ali o grau de instrução, média salarial, então será que
um aplicativo vai atender 100%? trazendo daí pra sua proposta. Mas como, só que hoje a gente
sabe que o número de pessoas que tem smartphone, que utilizam de sistema é imenso, então esse
público, esse aplicativo deve atender pessoas com e sem deficiência mas que seja acessível tanto
na informação quanto no uso do equipamento, então a gente tem algumas dificuldades nesse
processo de entendimento da área, a gente sabe um percentual de pessoas com deficiência física,
deficiência visual, deficiência intelectual... mas até dentro da deficiência física vocês fizeram o
recorte para o cadeirante, que usa cadeira de rodas, mas a gente pode pegar na deficiência física
inúmeras outras pessoas, tipos de deficiência, seja uma amputação de membro ou enfim uma
ostomia que vão utilizar disso e vai beneficiar no sistema

Entrevistador: Um desses comentários surgiu quando esse trabalho foi apresentado lá

na Itália agora, semana retrasada, se não me engano e justamente essa foi a sugestão , que ele

pode ser estendido, mas é aquela questão da diferença do ponto de vista da pesquisa e do ponto

de vista da utilidade porque se a gente já começar a falar: não, vamos atender tudo, então a

gente vai ter que olhar pra cada edifício pra gente abraçar tudo.

Entrevistada: É que assim, pra gente na elaboração da política, a gente não vai poder
recortar o que é a pessoa com deficiência física que usa a cadeira de rodas, pra gente assim
é muito afunilar, sabe, então é a pessoa com deficiência, daí nas categorias de deficiência é a
pessoa com deficiência física, na deficiência física tem inúmeras, daí aquela que usa cadeira de
rodas e daí se a gente chegar a que é cadastrada no município, por exemplo, nosso viés é mínimo
e a política pública da secretaria e da prefeitura é uma política completa. Então, até pra questão
da acessibilidade quando você vai: ah tem um buraco na calçada, esse buraco, vai além de quem
usa cadeira de rodas, esse buraco vai prejudicar o carrinho do bebê, vai prejudicar todo mundo
que usa da acessibilidade, ou melhor, todo mundo que usa da calçada, então até nesse foco, a
gente tem pode ter um gap aí sabe?!

Entrevistada: Por que quando a gente foca só na cadeira de rodas a gente perde uma
riqueza que vem junto, concordo que se a gente faz um recorte da deficiência física é muito
similar às dificuldades de cada uma das deficiências, a própria ostomia, a gente acaba não tendo
tanto problema no cotidiano, porque a ostomia é o uso da bolsa coletora, é o maior resultado,
então pra se locomover e que a gente acaba não tendo isso como uma dificuldade a não ser que
seja associado com outra deficiência, o que eu já digo que tem uma diferença para a deficiência
visual, que é uma outra categoria, pra deficiência intelectual e tal, então talvez esse recorte pra
gente tivesse que, pra usar melhor do serviço, do trabalho de vocês, a gente vai querer usar tudo
que vocês trouxerem pra gente de dado, pra gente tudo é importante, mas pra poder trabalhar na
política pra gente é importante conhecer assim, como tá essa calçada hoje? primeiro: a gente tem
a calçada? porque a gente sabe que a realidade de Curitiba, você vai trabalhar na periferia da
cidade a gente não tem nem calçada, a gente tem lugar que não tem nem asfalto, tipo a via, então
a gente já tem isso como um olhar, então a política na calçada ela deveria ser direcionada pelo



179

que a sociedade precisa, então essa alimentação da gente ter o mapeamento pra gente assim é
ideal.

Entrevistada: A gente em 2013 tentou fazer esse mapeamento, a gente tem uma proposta
de um rapaz da bienal, que vem pra bienal de São Paulo, que se eu não estou enganada ele é da
Espanha, que ele viria, ele tinha um projeto e a gente tentou viabilizar e faltou recurso financeiro,
a gente não conseguiu patrocínio pro projeto, mas ele vinha até aqui, pegar até pessoas com
deficiência, de inúmeros tipos de deficiência, dava um smartphone pra cada uma e elas eram
distribuídas pela cidade, então elas iam mapeando aquilo e isso daí já referenciava e depois a
gente tinha aquilo ali como o antes e o depois, o que foi feito e o que não foi e até pra elaborar,
então pra gente isso sempre foi muito interessante, porque ver a cidade no mapa é diferente de
você, você consegue ver a maior concentração aqui é no sul, é no norte, no leste, no oeste, então
pra gente aquilo era bem interessante, então isso vale a pena. Algumas questões assim a gente
vai georreferenciar, assim, eu não entendo muito dessa área, então mas vai georreferenciar, eu
sei que tem algumas, varia um pouco, então se o buraco tá aqui, daqui a pouco ele tá lá na outra
esquina, ele pode variar um pouco disso por causa do GPS, eu imagino, a precisão.

Entrevistador: É, o GPS hoje ele tem uma precisão grande né, mas é, a grande questão

hoje é pegar qualquer ferramenta que existe hoje, ela sempre vai fazer rotas por vias, via da rua,

então, nunca você vai conseguir mapear se é calçada da esquerda ou da direita, isso não tem,

nós já investigamos, um monte de estudo, não tem e ninguém, que tá todo mundo focando, eu

não sei até porque não tem na verdade, porque me parece tão lógico pensar, mas lógico, você vai

informar pra calçada, o fato de não ter de um lado, ao invés de você falar pra pessoa: não dê

uma volta gigantesca, não, você fala : atravesse a rua! Então é isso que nós estamos querendo

abordar e privilegiando sempre o destino mais curto possível pra pessoa

Entrevistada: Considerando que ela já tem uma limitação de mobilidade

Entrevistador: Exato, já imaginando que ela também não vai sair percorrendo,

atravessando a cidade, tem a questão do esforço físico pra fazer isso, mas a ideia é que a

gente sempre vai incrementando, então hoje tá sendo lançado dessa maneira, daqui a pouco a

gente já tá vendo como adicionar as informações das linhas de ônibus que é pra dar os trajetos

de ônibus. Falar assim: não, pega o ônibus aqui, desce ali daí a gente consegue realmente fazer

o deslocamento por toda cidade e não limitado a distâncias curtas, mas é um trabalho gradual.

Entrevistada: Acho importante até o antes e depois disso, porque eu entendo que o que
chega no usuário é diferente do que chega pra gente que projeta o espaço pro usuário, algumas
típicas informações, por exemplo, a gente mede hoje no município, quanto tempo da reclamação
do cidadão até a resolutividade disso? Isso é importante pra gente ter, se a gente tem lá que a rua
tá daquele jeito, quantos anos a prefeitura levou pra arrumar isso e como ela ficou no final, ter o
antes e o depois, pra gente é sempre importante.

Entrevistador: Isso funciona pelo 156?
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Entrevistada: Pelo 156, a gente tem o direcionamento pelo 156, então tem todos os
tramites, aonde que ficou, como que parou o trânsito, é medido assim, até porque ele não pode
ficar muito tempo, a ideia é que ele não fique muito tempo em um lugar.

Entrevistador: Então por exemplo: se alguém entrar no 156 lá, vai falar assim: tem

um problema aqui na calçada que eu preciso ir pra pegar um ônibus, tem uma calçada com

problema. Isso passa por vocês ou vai direto pra secretaria de obras, alguma coisa?

Entrevistada: Tá, então depende. Tudo depende da reclamação do usuário, hoje no canal
do 156 a gente tem uma demanda que é de acessibilidade, então o cidadão liga, vai fazer a
reclamação e vai falar que é uma demanda de acessibilidade ou ele vai cadastrar no site da
prefeitura. Dependendo da demanda ela sempre vai para a secretaria afim, a gente não é uma
secretaria afim, como a secretaria de direitos, a gente é uma secretaria articuladora, mas muitas
vezes ela vem pra gente quando ela já foi pra secretaria afim, não teve resolutividade, ela devolveu
pra cá, então ele reclamou do buraco da calçada, como a calçada hoje, a legislação prevê que
ela é de responsabilidade do proprietário, essa reclamação vai pra secretaria de urbanismo, que
é a secretaria de urbanismo no trâmite comum, faria a notificação do proprietário do imóvel
pra arrumar a calçada, assim esse é o fluxo. Mas se ele pede um rebaixamento de calçada na
esquina, daí ele já não vem pra gente, ele vai pra secretaria de trânsito, porque quem cuida do
rebaixamento de calçada é o trânsito, então é pra lá que ele vai assim, tudo é bem...

Entrevistador: Mas essa secretaria de trânsito que realiza a obra?

Entrevistada: Sim, ela executa a obra sim, porque tá no sistema viário, faz parte da via
a calçada então assim, ainda tem muita discussão, hoje é assim que funciona, te digo, hoje é
assim que funciona, agora com essa revisão do decreto de calçadas, com plano de calçadas que
tá coordenado pelo IPPUC, a gente ainda tá nessa discussão se deveria estar ali ou não, porque
por exemplo, quem emite-se uma concessionária vai fazer uma intervenção na via pública, ela
vai tirar alvará da secretaria de trânsito, mas ela vai mexer na calçada, então a gente ainda vê
por que a calçada não tá na secretaria de transito e tá no urbanismo? ou por que que tudo isso
não tá no urbanismo? Enfim, ainda tem essa dificuldade de tramite ainda existe, mas hoje é
convencionado assim, então a secretaria de trânsito executa os rebaixamentos de calçadas, se
ela não executa ela é responsável por solicitar a secretaria de governo que execute. Porque a
secretaria de obras faz o que: obras totais, então, a secretaria de obras vai fazer uma revitalização
de via, o projeto sempre vai sair do IPPUC, todo e qualquer projeto de grande porte é assim,
que seja uma nova construção e tal, se você vai reformar um banheiro o ippuc não vai fazer, o
banheiro da escola, a secretaria de educação tem lá quem faz o projeto e ela mesmo executa, com
a equipe de manutenção, mas uma obra de maior porte quem faz é o ippuc, então o ippuc faz
todo o projeto, secretaria de obras executa esse projeto do ippuc, é assim que funciona. Questões
relacionadas à transito, rebaixamento de calçada, quem executa, quem faz os projetinhos é o
que são projetos menores, é a secretaria de trânsito e ela executa, se ela não executa ela faz uma
parceria com o distrito de manutenção urbana que é da secretaria de governo pra executar, e
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assim, tudo é prefeitura , mas daí é quem cuida da manutenção das calçadas, não da execução de
novas calçadas.

Entrevista: Que mais? com relação a acessibilidade - ônibus é com a URBS, então, ponto
de ônibus, telefone público, banca de revista, tudo isso é com a URBS, placas etc. de sinalização
de rua é com a URBS e daí placas de trânsito com a secretaria de trânsito, então assim, é uma
mescla, como tem todo mundo nisso, tem coisas que não chega lá, não chega, ah por exemplo,
tem uma caçamba na calçada, pro urbanismo conseguir chegar e notificar, às vezes quando
chegou no urbanismo, a caçamba já foi embora a meses, porque são sei lá 6.000 solicitações
no mês, é na semana, então assim é bastante coisa pra que eles consigam trabalhar. Eu tenho
quase certeza, eu acho que são 6.000 solicitações no mês, sendo uma média de 1500 por semana
solicitações , então assim, a gente não tem corpo técnico pra isso pra gente acaba vindo o que:
reclamações direcionadas a pessoa com deficiência, então a pessoa com deficiência que foi no
estabelecimento e faz uma reclamação, fui no shopping e não é acessível ou preciso de um
rebaixamento de calçada, mas normalmente vem da pessoa com deficiência, sabe daí o 156
direciona pra gente Ou quando bateu lá, o cidadão não aceitou a resposta, daí acaba naturalmente
devolvendo pra gente porque daí é uma questão de direito do usuário, daí vem pra gente, o que a
gente recebe aqui de reclamação; (solicitação): rebaixamento de calçada, melhoria da calçada,
normalmente empreendimentos, a gente recebe muito condomínio, área comum de condomínio,
assim, falta de acessibilidade, ônibus, informações de atendimento no ônibus, raramente assim,
a gente recebe reclamação de o ônibus não é acessível, a não ser quando a plataforma não tá
funcionando, mas normalmente é mais atendimento do ônibus, do motorista que não parou,
enfim, acho que seria assim mais nosso escopo como secretaria, então a gente acaba sabendo
muito do que acontece na cidade, mas assim, a gente não sabe o 100% porque nem 100% vem
pela gente. Outro canal de comunicação com a gente também é pelo fale conosco da secretaria,
então tem muita gente que entra direto no site da secretaria fazer a reclamação, facebook a gente
tem um facebook do Curitiba mais inclusiva, então o pessoal já chega lá e faz a reclamação,
direcionado pra gente pra atender acessibilidade e a gente atende aqui renovação de tudo, mas
nesse caso que a gente tá discutindo é pra acessibilidade, mas empregabilidade da pessoa com
deficiência tudo vem pra cá também

Entrevistador: Assim, uma coisa que sempre me intriga é, se a gente olhar as estatísticas

do IBGE lá da presença por exemplo de rebaixamento, no Brasil inteiro, é muito, muito baixo,

Curitiba ainda é uma das melhores cidades do país, mas pelo menos na onde eu vi lá era uma

coisa pouco mais de 10%, não sei quanto que é isso hoje, então não sei se é de 2010 ou uma

pesquisa um pouco mais recente, mas ainda é um número bem pequeno, comparado com o que a

gente esperava, o que que limita essa, por exemplo, se você fazer qualquer obra já não seria de

pensar e não isso como uma coisa a ser feita posteriori

Entrevistada: Então, mas eu acho que isso, esse problema é de agora, assim sabe, até
com base nos estudos que a gente tem, assim né, nesse tempo de mestrado a gente vai estudando,
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o problema é de agora, porque o que sai hoje, a gente faz com acessibilidade, então você prevê,
você prevê piso tátil, você prevê rebaixamento de calçada, já vê de acordo com a nova NBR,
porque já alterou agora em 2014 e em 2015 já entrou a nova, então, não é isso, o problema é que
a gente tem uma cidade, Curitiba tem 323 anos e ela foi por 300 anos feita sem acessibilidade,
então a gente está a 23 anos tentando construir uma cidade acessível, então a gente não tinha
essa cultura, daí muito do que a gente traz é assim, um histórico da área da deficiência, todos
os estudiosos da área da deficiência já falam sobre isso, assim, em 1970 que começou um
movimento forte das pessoas com deficiência, porque historicamente as pessoas já eram mortas
quando nasciam, enfim, como um tipo de deficiência, quando a gente conseguiu que as pessoas,
a gente a sociedade, conseguiu que as pessoas vivessem, elas eram segregadas, então assim,
por que você ia arrumar os espaços se as pessoas estavam em casa? a cultura da época trazia
isso pra gente, então, a gente teve em 1970 aí uma mudança com o centro de vida independente
que fizeram com que isso expandisse e as pessoas começassem a ir pra rua, trabalhar, estudar,
então, a gente tem ainda uma grande taxa de analfabetismo na área da deficiência e considerando
principalmente assim, deficiências intelectuais que são mais severas, mas até mesmo a deficiência
física, por muito tempo a gente teve muito preconceito, hoje a gente ainda tem, mas então a
gente teve de um tempo pra cá, em 1970 a gente tem aí 50 anos no máximo, tem 46 anos de
discussão nisso, em uma cidade de 323 anos, a gente tem muito mais tempo construindo uma
cidade sem acessibilidade do que com, então, eu acho que, esse reflexo é isso, vamos arrumar as
calçadas, é claro que a gente quer arrumar as calçadas, mas a gente tem 4.000 e tantos km de
calçadas na cidade e você não tem um orçamento que você consiga arrumar as calçadas feitas
por 300 anos, então as novas, devem sim obrigatoriamente, a gente tem que garantir isso, desde
lá da legislação de 1994 , 2000 a gente já tinha legislação 2004 e tal, mas hoje eu acho que o que
a gente tem de problema é isso a gente não, por muito tempo não se projetou com esse olhar
inclusivo, hoje já se projeta, eu saí da universidade a 10 anos, que eu me formei na graduação,
eu não tive acessibilidade assim como tema, eu soube que existia uma norma técnica e tal mas
assim, eu sou arquiteta, eu trabalho nessa área, projeto o espaço urbano, não tenho, então, hoje a
gente tem estagiários aqui na prefeitura que a gente já envolve um pouco mais, mas essa ideia
assim de entender perfeitamente a nossa realidade hoje do espaço, do projeto da pessoa com
deficiência ainda é muito distante, considerando que a gente já tem aí 50 anos de discussão na
área sabe, então, acho que falta um pouco desse entendimento, dessa vivência, da gente ouvir o
usuário sabe.

Entrevistador: É, mas isso é em qualquer curso acaba acontecendo esse negócio, na

computação também, são raríssimos os cursos de graduação que tem uma disciplina que fale de

acessibilidade, eu vou começar a dar esse curso no ano que vem, nos cursos de computação,

então, mas, só os currículos mais recentes você tem e quase sempre é uma optativa, não é uma

disciplina básica do curso

Entrevistada: E eu acho isso um pecado. Porque a gente perde tanto, se você não se
aperfeiçoa, não vai atrás, então, e assim a gente sabe que não é um tema, é um tema apaixonante
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pra quem é da área, eu to nessa área desde a faculdade e eu digo assim: eu me apaixonei por isso,
mas eu sei que eu sou uma em poucos, quantos arquitetos não são apaixonados por essa área? e
quantas pessoas escolhem outras coisas? mas eu acho que mais do que isso não é ninguém ser
quadrado só pra isso mas saber que qualquer ação que a gente tenha, sempre vai interferir no
público, é um tema muito transversal.

Entrevistador: É, um grande problema é esse regime de especialidades, que enxerga

acessibilidade como sendo algo a mais, sendo que deveria ser obrigatório e não ter que deveria

ser o estranho e o estranho é isso aí, mas vai um tempo ainda pra chegar nisso. Então pra eu

entender: tem essa questão, se tem uma demanda em algum tempo, não sei quanto tempo, aí

depende da situação ele vai ter essa ação, mas no que já existe então não tem, ainda não faz

parte assim, falar assim: ah não vamos agora...

Entrevistada: Existe um mapeamento feito pelo IPPUC em 2013, 2014, o IPPUC criou
o plancal - o plano de calçadas, porque a gente sabe que a nossa política de calçada é ainda
muito fraca como município, então, qual que era a proposta do plancal, a gente elencar todas
as rotas prioritárias de circulação, elencar rotas acessíveis e propor políticas de calçada, então
assim, ele já existe esse levantamento, nisso foram mapeados grandes equipamentos urbanos que
geram grandes fluxos de pessoas, circulação, entidades de atendimento a pessoa com deficiência,
idosos, enfim o que gerava, hospitais, o que tinha maior demanda com relação a acessibilidade,
não que a cidade inteira não tenha, mas considerando os polos geradores aí de circulação. Então,
foi feito esse levantamento com o IPPUC, então o IPPUC tem isso mapeado, tem isso palestrado,
tem essas informações quando a gente tem uma nova solicitação a gente já coloca, inclui já
no plano, no plancal, mas o que que a gente tem hoje de que para o plano? a gente não tem
verba pra executar o plano. Então assim, a gente tem isso mapeado, a gente entende que aquilo
é prioritário e muitas vezes são casos que não é só uma melhoria da calçada, tem local que a
gente tem que fazer a engenharia viária completa. Então você tem que fazer toda a parte de
arenagem, iluminação, pavimentação pra daí chegar na calçada. Então às vezes o menor dos
problemas é a calçada, a gente tem problemas ainda macro nisso, mas existe esse mapeamento,
existe esse interesse do município na política, hoje o que a gente não tem : verba pra sustentar
tudo o que a gente precisaria ter. Então tem situações que a gente tá conseguindo fazer com
parceria do medidas mitigadoras de empreendimentos, a gente tem conseguido fazer melhorias
de calçada, o parque da copa veio, melhorou muito as calçadas, mas a gente tem essa política
ainda mais centralizada que é onde a gente tem o maior fluxo, mas se a gente for pra periferia a
gente não tem isso mapeado, até considerando quando a gente iniciou esse mapeamento, a gente
já tinha uma primeira preocupação assim: qual que é o critério, porque a calçada é acessível a
partir de que ela atenda inúmeros critérios, então: o piso, a inclinação transversal, a inclinação
longitudinal, rebaixamento de calçada, faixa livre ele tem inúmeras coisas e como que a gente
vai caracterizar o que é e o que não é acessível? então isso pra gente sempre foi uma lacuna

Entrevistador: E isso é uma definição municipal ou é uma norma?
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Entrevistada: E uma normatização, a gente tem a NBR9050 que é de acessibilidade e
ela prevê esses critérios todos, o município regulamenta, então a gente tem um decreto 1066 de
2006 que regulamenta que a gente já tá revisando com base nessa nova norma, na norma que
revisou ano passado e daí prevê. Então, tem algumas questões que são do município, então a
gente fala: ah a norma diz que é 3% de inclinação transversal da calçada, a gente já fala que
é 2 então a gente não pode ir contrária, mas a gente pode limitar pra um percentual que seja
nosso critério, que também não faria muita diferença, de 2 pra 3 ali é mínimo na largura da via,
mas tem algumas coisas que são critérios aí do próprio município e daí com base nisso que as
gente sempre tem a dificuldade de mapear o que é e o que não é acessível, porque na maior
parte das vezes ele não é acessível , porque faltou alguma coisa, não atende ao critério, porque
essa norma técnica fala que se não atender o critério , se não atender tudo, não é acessível, não
existe parcialmente acessível e ai a gente começa a ter alguns problemas por que como que você
mapeia mais ou menos?

Entrevistador: Nós também estamos com esse mesmo questionamento, porque, lógico o

nosso ainda tá muito inicial então nós fizemos o que? Mapeamos só rebaixamentos então nós

temos cenários por exemplo, que tem lá uma esquina e daí aqui tem rebaixamento e aqui não

tem e a gente quer que a pessoa venha de cá pra cá daí a questão é: a gente considera que a

pessoa pode fazer isso ou não? tem que considerar que teria que ter um pra cada?

Entrevistada: Teria que atender em um cruzamento, você não vai poder colocar ela pra
circular na via, a via nunca vai ser

Entrevistador: A gente nunca pode recomendar que a pessoa faça essa por menor que

seja esse trajeto?

Entrevistada: Não, o maior problema técnico que a gente tem nessa parte de circulação
viária, que isso é a pauta da secretaria de transito, permeia ali o IPPUC também, mas é a pauta
direto, assim eu não posso colocar a pessoa pra cruzar em áreas que não são áreas seguras,
então se eu não tenho faixa de segurança, eu não posso colocar pra cruzar, se eu não tenho
uma travessia segura, eu não posso por pra cruzar, porque se eu coloco ela pra cruzar e ela
sofre um acidente, você é responsável, porque você falou que ali ela poderia cruzar , ali não
é uma área segura de fluxo, então a gente já teve casos, por exemplo, de atender o bairro tem
muito mais disso do que o centro, porque o bairro acaba sendo feito pelas pessoas do bairro,
porque nessa política do proprietário ser responsável pela calçada, eles acabam fazendo, então
ele tem o lote da esquina, ele já vai fazer o rebaixamento da calçada, quando a gente acaba
no centro, é uma política pública do município, porque tem um maior fluxo de pessoas e tal,
então a gente já teve casos por exemplo de ser cruzamento em T e tinha um ponto de ônibus lá
no boqueirão, então era uma via e fazia um cruzamento em T, daí tinha um ponto de ônibus e
tinha cruzamento nessa via e era uma via super movimentada e na próxima quadra já tinha um
semáforo, era assim extremamente perigoso, uma via coletora assim e o munícipe quando fez
era um empreendimento novo, ele colocou um ponto de ônibus e daí já fez um rebaixamento de
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calçada que daí as pessoas já atravessavam por ali e a gente foi revitalizar aquela área, daí qual
era a discussão?: a gente mantém o rebaixamento de calçada e arruma ? considerando que ele
estava fora de norma ou a gente abre mão? porque se não é uma travessia segura a gente não
pode colocar nem a pessoa com deficiência e nem a pessoa sem deficiência pra cruzar senão
você tá levando-a pra um acidente, então na discussão a gente não colocou aquele cruzamento
porque mantinha um lado e daí fazia outro. Então assim, existe alguns critérios técnicos que
invalidam muitas vezes essa colocação e daí tem alguns problemas que a gente ainda não tem
o conhecimento , porque ah você vai que nem comportamento, mas a pessoa sem deficiência
na política da inclusão: é a pessoa com deficiência e a pessoa sem deficiência podem utilizar
das mesmas coisas e tem autonomia e independência pra decidir o que elas querem fazer em
determinado momento, então o meio urbano tem que estar disposto e disponível para que ela
faça isso, então se ela quer usar um rebaixamento de calçada ou não é uma opção dela, mas ele
está ali disponível, isso assim é o conceito geral que a gente utiliza. Daí vem a questão: mas
se eu não colocar o rebaixamento de calçada a pessoa com deficiência não vai poder escolher
mas assim, se é uma travessia segura ela não tem que escolher mesmo porque a gente tem que
garantir que ela vá pra tirar essa parte cultural de não usar cruzamentos corretos ou sinalizados
para as outras áreas. Se ela quiser, ela vai descer o meio fio, daí é uma opção, daí já não é uma
questão nossa na intervenção

Entrevistador: Você acha que se tivesse essa que como falei pra você, agora estamos

nessa parte de cálculo de rotas mas estamos com uma política dessa também de ser rigoroso

assim: só sugerir aquilo que realmente respeita as leis de transito então a gente usou, apesar

que no começo a gente ficou pensando - será que é isso mesmo? não vai ficar muito, assim do

ponto de vista formal tá correto, mas do ponto de vista prático talvez não fosse, então é isso

mesmo?

Entrevistada: É isso, O fluxo eu acho que é bem o fluxo de quem não tem deficiência, eu
acho que o olhar é esse assim sabe, o olhar é: circulasse por aqui? circula todos ou não circula
ninguém, se não tem o rebaixamento de calçada não permite a circulação, assim é categórico

Entrevistador: E você acha que seria útil se essa aplicação, ela vai, com o tempo ela

vai começar a receber, não só vai dará rota, mas também permite que a pessoa fale assim não,

você me deu uma rota, mas agora tem uma construção aqui por exemplo ou aconteceu alguma

coisa que quebrou a calçada então não posso mais. Então ela vai receber esse feedback do

usuário também para que ela possa então sugerir rotas alternativas. E agora o nosso trabalho,

um trabalho que foi feito agora, tá sendo feito agora esses dias ele faz o seguinte: dado lá um

conjunto de quarteirões que a gente tem, sei lá, pega um bairro qualquer então ele consegue

dizer considerando só os rebaixamentos, dizer qual que seria os locais, os rebaixamentos a

serem colocados de maneira que ele diminua a média geral do tempo de trânsito das pessoas,

ou seja, do ponto de vista econômico, ele é interessante no sentido que com a menor intervenção

possível, você consegue reduzir o tempo de todo mundo naquela região, esse nós estamos
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tentando viabilizar agora, então a gente já tem algum resultado positivo nisso, mas é lógico, tem

um monte de critério, tem feedback e tal, mas o nosso principal questionamento é se isso seria

de utilidade?

Entrevistada: Sim, sem dúvida, porque hoje a gente não tem mapeado tudo que nós temos
de rebaixamento, a gente sabe os novos, mas teve uma época que se fez rebaixamento de calçada
no município e não se mapeou, então a gente não sabe tudo que se tem, então primeira coisa: se a
gente tivesse o que temos de rebaixamento de calçada já é um passo muito bom, porque? porque
fica mais fácil de você mapear onde precisa mais e onde não precisa, então muitas vezes vai mais
de eu substituir aquele que pode até estar fora de norma, mas ainda a pessoa circula, eu posso
criar um novo muito mais próximo que garanta essa circulação constante, então acho que pra
elaboração da política é ideal. Uma coisa só que a gente não pode deixar, eu não posso deixar de
falar é que não adianta a gente só ter o rebaixamento de calçada pra garantir que a pessoa com
deficiência circule. A política da calçada ela garante material acessível, condições de circulação
e tal, isso também é um fator bem determinante sabe, na escolha desse percurso , porque muitas
vezes a gente não tem o rebaixamento mas tem uma calçada melhor de um lado, ou muitas vezes
a gente não tem nada e ele vai circular na via mesmo, então talvez como medir isso, eu acho
complexo assim, dessa análise, porque não é uma análise que é pontual, é uma análise maior.

Entrevistador: Então, isso também é um outro questionamento, a primeira ideia nossa

foi: pega a norma, que é a norma vigente e aplica ela, só que isso, pedir pra um usuário informar

não tem como né, é inviável você fazer isso, então é mais fácil você pedir pra ele dizer: não , isso

ele acha ou não acha acessível e daí conhecer o perfil de cada usuário que eu estava vendo lá

algumas classificações lá, focando nos cadeirantes, questão do cadeirante que já tem um perfil

que consegue se deslocar sozinho, tem mais força, então ele vai conseguir passar por algumas

barreiras, já o cadeirante que vem com o acompanhante e tal então a gente estava tentando

pensar assim: se a gente conhecer qual é esse perfil a gente consegue pelo menos saber a quem

se aplica essa e se achar que não está acessível, por exemplo, se alguém se colocou lá como

sou independente e se desloca e falar que não é acessível, provavelmente não vai ser acessível

pra nenhum dos outros que dependem de auxilio, então a gente tá tentando o que: simplificar ,

porque se a gente tentar ser muito rigoroso a gente não vai levantar essa informação.

Entrevistada: Esse é sempre nosso maior problema sabe na hora de fazer a classificação,
porque daí da mesma forma que a gente vai classificar percepção a gente daí tem um problema
técnico na elaboração da política, claro que quem vai dizer o ponto chave vai ser o usuário né,
o usuário que tem que falar eu não gosto disso, ok a gente aqui é técnico pra sabe interpretar
por que aquilo não tá bom, mas é importante saber assim, é uma avaliação de percepção , do
que que é essa avaliação, porque até na própria deficiência é muito complexo a gente subdividir
isso, porque se você for pegar lá todas as classificações, tem a paraplegia, hemiplegia, eu tenho
a tetraplegia, eu tenho daí você coloca ai 3 pessoas com tetraplegia que não tem movimento
nenhum que seria o critério da tetraplegia: que você não tem movimento, nem controle de tronco,
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nem controle de membros inferiores e superiores, tem gente que tem algum determinado controle
de acordo com a altura da lesão que ele sofreu então a gente não vai conseguir aplicar mesmo
pra quem tenha tetraplegia os mesmos critérios e se eu pegar um ainda desses que seja um para
atleta daí ele não pode ser um perfil pra mim, porque ele já é diferente, ele já treina de uma
forma diferente, então eu acho um pouco complexo avaliar de acordo com a percepção, eu acho
assim a percepção geral do espaço sabe, se tá bom ou se tá ruim eu acho que sim mas nessa
percepção assim, se é porque tá bom ou ruim pra ele, a avaliação vai ser com base nele, mas
depois categorizar isso, eu acho que teria que ter um cuidado assim, se for só percepção acho
que ok, é uma percepção do usuário

Entrevistador: Acho que a ideia de categorizar é mais no sentido assim, de você pensar

assim: ah, ele vai, eu não parei pra pensar em qual que seria , ele vai se cadastrar digamos

assim, ele vai fazer identificar como que é o hábito dele, então procurar pessoas que tenham o

mesmo hábito, sem assim querer saber esmiuçar muito, porque isso as pessoas não vão estar

tão dispostas a informar esse tipo de coisa, mas é um jeito que a gente achou se não o passo

contrário seria você ser extremamente rígido, mas inviável que é falar assim: achar que as

pessoas vão sair por aí medindo inclinação, qual é o tipo do solo, ninguém vai falar isso né?!

Entrevistada: E não é nem papel delas fazer isso né?

Entrevistador: Exatamente, a gente tem uma expectativa mas também a gente entende

também que não tem esse recurso disponível pra fazer isso em uma cidade inteira né, é um

trabalho, eu vi uns estudos lá que foram feitos na Alemanha e eles fizeram isso, eles pegaram a

norma alemã lá de calçadas e daí eles pegaram algumas pessoas e daí pediam pra elas fazer isso

lá em um distrito lá deles, quanto pesquisa tudo bem, mas em termos práticos a gente tá querendo

fazer coisas práticas aqui, não é sustentável porque senão não vai ter essas pessoas pra ficar

dedicadas a isso, talvez na Alemanha a gente tivesse, mas aqui a gente não tem realmente essa

expectativa que eu vou ter lá pessoas que vão ficar passeando pela cidade pra ficar coletando.

Entrevistada: Uma coisa que eu vejo, assim pra gente é importante aqui, hoje a gente usa
muito do Google Earth, do Google Maps, ou enfim mas essa visualização do 3D, eu acho que
isso é bem importante sabe, uma coisa eu não sei, eu uso muito pouco o waze mas o waze só
passa o trajeto, ele não dá essa visualização da foto aérea da foto no local então, isso eu acho bem
importante pra gente que faz política pública, porque a gente conseguir cruzar essa informação,
então eu vou ver aqui ah tiveram 4 pessoas que pontuaram que ali é ruim, eu conseguir ter o olhar
do todo é muito bom, porque daí eu não vou trabalhar só do ponto dele, daí eu vou conseguir
fazer aquela avaliação técnica de ah realmente aqui tá ruim, claro , o que tem mais informações
você vai saber que, normalmente, sempre tá certo, eu sempre digo a pessoa que reclamou, ela
sempre tá com a razão, a gente ainda faz

Entrevistador: Mas como se dá o trabalho de fazer isso?
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Entrevistada: A gente faz visita técnica, aqui na secretaria quando a gente recebe a
demanda e é sempre isso, 100% das vezes a pessoa tem razão, mas a gente tem que ir lá e atestar
que a reclamação procede, mas normalmente ela tem razão nisso então isso eu acho que seria
um, se conseguisse casar nessas pontuações, esse olhar depois do 3D no mesmo programa, não
sei se isso é um aplicativo enfim

Entrevistador: É, mas isso é uma coisa que foi questionado quando foi apresentar o

trabalho, por exemplo, o questionamento que eles fizeram em relação ao google maps era

porque que não aproveitava as imagens do google maps, mas daí, porque lá, você pega lá, a

google é muito mais presente nos países da Europa, então eles tem lá o carrinho deles que fica

percorrendo e fazem isso permanentemente, além de que, as vias lá são muito mais antigas e já

vem com uma norma a muito mais tempo, então a frequência de mudanças nos grandes centros

lá é muito pequena, agora aqui, tá crescendo muito rapidamente, vai mudando, então se você

pegar as imagens lá, quase sempre elas tão assim com uma defasagem às vezes até de 5 anos

assim, então, a gente começou a fazer coisas e a gente começou a perceber especialmente nos

bairros que tem agora um monte de construção nova, muda as vias, muda às vezes a geometria

dos quarteirões então não era uma medida confiável, então por isso que a gente tá investindo

muito nessa questão de apelar para a própria pessoa e daí você está falando que a pessoa está

realmente, geralmente está certa então isso é mais um estímulo ainda pra gente investir nessa

ideia e é interessante também porque a pessoa não tá cedendo uma informação por ceder, ela

tá cedendo porque é um investimento pra ela, conforme ela informa a aplicação ela tem um

feedback que é a via que pode ser melhorada e tem ali também um sistema que é mais preciso

na hora de orientar ela.

Entrevistada: É , eu digo nisso, talvez não seja nem o google, eu acho porque a gente
ainda acaba utilizando o google porque ainda é o que a gente tem mais informação e na dúvida a
gente vai em campo mesmo, mas eu digo que esse olhar espacial pra gente é importante, sabe
é o olhar assim além do que tá no ponto no mapa, é conseguir olhar se esse usuário, tipo vai
poder clicar ali e colocar uma foto do problema é legal sabe, ter esse olhar do todo porque muitas
vezes ah daí eu vou lá fazer uma visita, pensando porque claro sempre pensando em uma política
maior, mas se eu tivesse que ter um caso pontual, eu vou lá fazer uma visita, se eu já tenho uma
imagem daquilo, eu já consigo ter noção de qual é o meu problema, porque se supõe que ah aqui
tem um problema, eu não sei se esse problema é um buraco que daí eu vou chamar o distrito de
manutenção, eu não sei se é um rebaixamento de calçada que daí eu vou chamar a setran então
pra qualquer coisa que eu precise eu teria que saber o que é pra poder ir no local pra resolver o
problema sabe, eu acho que essa imagem do que tem ali

Entrevistador: Facilita bastante e é fácil porque você vai estar com smartphone

Entrevistada: Claro tá na mão assim, a prefeitura teve um sistema chamado Colabore , eu
não sei se você chegou a acompanhar, é um sistema, isso eram duas coisas que eu ia falar, isso
era e uma a outra acho que eu esqueci, o Colab, que todo mundo chamava Colab, era colab.re
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que era um sistema, também não sei quem era o articulador aqui da secretaria mas a ideia era
que a pessoa fosse lá, era tipo um de post, como se fosse um Instagram, uma coisa assim, a
pessoa ia lá, postava o problema, bem parecido com isso, isso já direcionado pra secretaria afim
e tal então foi um sistema que se utilizou, teve alguns problemas, não sei a avaliação qual foi,
mas sei que a gente tinha algumas ações de acessibilidade que vinha pra gente mas eu não sei o
porquê que ele parou, eu não sei se teve falta das pessoas alimentarem, se teve falta da gestão
eu não sei dizer, mas foi um sistema que se iniciou, eu não sei se acharam muito problema e
pararam com o sistema, a gente não sabe mais eu sei que teve esse sistema e São Paulo fez um
negócio bem legal, é um inventário cultural como se fosse um guia cultural de pontos acessíveis,
eu não sei se vocês chegaram a ver, que é do instituto mara gabrili na época que a mara gabrili
fez um mapeamento dos locais, que ficou legal a forma de abordagem sabe porque daí ela não
classificou, então era assim, ela não classificava como acessível, pouco acessível, muito acessível
ou enfim, ela colocava lá o estabelecimento daí ela falava: conta com rampa, conta com isso
conta com aquilo ou não conta com isso, não conta então ficava até pra não ter esse problema
de ser acessível, não é acessível, achei que foi um critério bem adotado, porque ela conseguiu
informar, pegar retorno do usuário e tal e daí você via os comentários das pessoas que: ai que
bacana então eu vou poder ir porque eu não preciso da rampa, ah não eu não uso o banheiro fora
de casa eu posso ir sabe então aquilo eu também achei que ficou bem interessante assim como
conteúdo

Entrevistador: É, eu acho que isso meio que tá virando uma ideia geral que é justamente

tirar essas coisas de querer dar nota, esse tipo de coisa, porque é muito reducionista assim dessa

forma ela ajuda a saber isso, na computação também, na web antes tinha lá o selinho que eles

usavam muito, selinho de acessibilidade, isso, pouca relevância tinha

Entrevistador: Ah, você comentou que você tem essa relação entre vem aqui os chamados

e tem que articular com as secretarias , pra mim seria bem interessante se eu pudesse conversar

também com alguém que executa, por exemplo, você tem algum contato que eu pudesse, porque

eu to tentando entender todos os lados, ouvir a maior parte pelo menos, justamente pra entender

bem o processo que é, o que eu to te perguntando eu vou fazer a pergunta pra todo mundo que

eu quero saber se vale a pena a gente investir e ter pessoal pesquisando isso, projetar uma

aplicação dessa que vá dar essa informação, se ela é relevante então

Entrevistada: Sim, eu posso te mandar, até te passo por e-mail o contato, a Gisele que
coordena o setor de sinalização, que cuida dos rebaixamentos, eu acho que ela é a pessoa ideal
pra tratar sobre isso e acho que depois dela talvez eu não sei se caberia ai mas a equipe dos
demiu do setor de manutenção urbana sabe mas eu acho que vai muito da conversa que você
tiver com ela também, se achar que convém, porque muitas vezes o demiu que tá executando
essas partes de calçada e tal, acho que seria bem interessante , porque se é pra execução , eu
imagino que ela vai falar que é bom porque é o gap que a gente o problema que a gente tem ai
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o vazio é nisso daí, mas se for pra elaboração da política, talvez fosse importante passar pelo
IPPUC também, acho que talvez esse fosse outro canal interessante

Entrevistador: Eu to tentando conversar com a maioria de pessoas possível, eu também

quero deixar aberto o meu canal, também que nem eu falei pra você eu vou trabalhar com

acessibilidade independente desse projeto, ele vai acabar e eu vou continuar trabalhando com

isso e a gente sempre tem muito aluno querendo trabalhar com isso e o que as vezes falta é ter

temas reais

Entrevistada: Vocês são de informática, acessibilidade?

Entrevistador: Isso, eu foco principalmente na parte de software, eu não atuo muito na

área de equipamentos físicos mesmo, mas a parte de software eu atuo mais e nossa tem muito

aluno interessado nisso, sempre a gente tem coisas assim, sempre vai e é legal de ver isso.

Entrevistada: Então o hackaton, sabe o hackaton então a gente sempre tem essa solicitação
da parte de acessibilidade, esse ano, se eu não to enganada ganhou ou ficou em 2 lugar um
software pra pessoa com deficiência visual usar o ônibus que era uma dificuldade que a gente
tinha, que a gente já tá tentando implantar esse sistema aqui em Curitiba a um tempo, eu acho
que agora a gente consegue mas a ideia é a gente poder trazer isso, estreitar o laço porque ainda
é pouco conhecido né, da mesma forma a gente tem um aplicativo que não é acessível então pra
gente ainda é muito complexo quando você pega principalmente a deficiência visual, pra gente
assim, é o pior pro uso, porque os softwares não tem colaborado pra isso.

Entrevistador: Eu agora vou começar a dar aula aqui, eu lá em campinas quando

eu estava estudando na unicamp eu sempre fazia isso, dava aula de acessibilidade lá e eu

sempre gostava de trazer as pessoas pra contar a vida delas, como é, o que elas fazem então

principalmente pra tirar esse estigma de que as pessoas estão lá sem fazer nada até, lá eu tive

contato com muitas pessoas interessantes, eu tinha vários colegas lá que trabalhavam com

computação, pessoas que eram cegas e trabalhavam com computação, umas eram interessante

de ver, tinha um rapaz colega meu que ele trabalhava num call center, então ele resolvia os

problemas dos usuários e era muito interessante, ele contava assim que ele competia até com as

outras pessoas, que ele conseguia resolver o problema mais rápido, era muito legal de ver essa

dependência sem essa coisa de vitimização que a gente costuma ver que eu particularmente não

sou muito afim

Entrevistada: A gente que é da área já abre mão disso, porque claro sempre vai ter a
vitimização então , mas a gente não pode mais ficar vendo assim, as oportunidades tem que ir
aparecendo, então, no que precisar da gente, pode contar por favor, tanto de mim aqui da parte
de coordenação de acessibilidade como da secretaria como um todo, a gente pode contar, se
precisar das pessoas com deficiência, o que a gente puder fazer também a gente vai colaborar, a
gente tem as pessoas com deficiência trabalhando aqui, então a gente tem o Moisés que trabalha
na coordenação de eventos, ele é para atleta, vai agora na paraolimpíada, atleta do rúgbi em
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cadeira de rodas) trabalha com a gente, tem o Manuel que tem uma deficiência visual, a nossa
própria secretária que tem uma tetraplegia, assim se precisar da área pode contar com a gente
sabe a gente tá à disposição.

Entrevistador: Talvez eu tenha agora um aluno que tá fazendo, que tá trabalhando com a

parte da interface dessa aplicação das rotas né e ele tá agora fazendo, eu larguei ele no mundo

aí pra fazer entrevistas com pessoas que são usuários de cadeiras de roda, então se você puder

também ter alguém pra ele entrevistar

Entrevistada: A ADFP acho que é o melhor canal pra ele sabe, a associação dos deficientes
físicos do paraná que fica aqui no alto da xv, é onde mais vai encontrar, ele vai conseguir bastante
usuário.

Entrevistador: É eu tenho assim certas reticencias assim pra entrar em contato porque eu

não quero que as pessoas confundam porque eu sei que tem muita pessoa com muita pesquisador

que só quer fazer isso pontualmente, vai lá só quer fazer entrevista lá e depois some e nunca tem

uma contrapartida e como eu quero fazer isso a longo prazo eu não gosto de entrar, ir pra um

lugar assim sabe, que nem eu to fazendo aqui, eu não quero ir fazer essa entrevista e nunca mais

aparecer, eu quero estabelecer relações e ter a contrapartida pra sociedade então eu acho que

eu tento não mexer tanto assim de uma vez só

Entrevistada: No que precisar pode pedir pra gente, a gente elenca né, sempre tem gente
pra colaborar, é só pedir exatamente o que vocês precisam e a gente pode facilitar

Entrevistador: Esperamos em breve trazer aí coisas boas pra cidade né, fiz agora um

grupo que tá crescendo bastante agora nessa área de cidades inteligentes e eu to puxando aí pro

lado de acessibilidade pra que a gente possa fazer coisas

Entrevistada: Super legal, contem com a gente, o que a gente pode estar colaborando, até
pra propostas, ações e avaliações por favor, peça-nos que a gente faz
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APÊNDICE F – TCLE utilizado nas atividades do
Método de Avaliação

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

“Um método baseado em crowdsourcing para o planejamento de acessibilidade de vias públicas”

Pesquisadora: Letícia Maria de Oliveira Camenar - Mestrado em Computação Aplicada

Orientador: Leonelo Dell Anhol Almeida, Prof. Dr.

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - Campus Curitiba

A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE

1. Apresentação da pesquisa: Esta pesquisa tem como objetivo avaliar um protótipo de um
sistema para auxiliar no planejamento urbano de cidades de grande porte. Este sistema
faz uso das reclamações informadas pelos cidadãos dos problemas encontrados no espaço
urbano para que se pense sobre onde devem ser realizadas obras para readequação da
cidade.

2. Objetivos da pesquisa: Os objetivos desta pesquisa são: a avaliação, de forma
colaborativa, da qualidade do protótipo; e a criação de alternativas para a melhoria do
sistema. Para este fim, será realizada uma conversa acerca de planejamento urbano, da
viabilidade de se aplicar o protótipo no cotidiano do planejamento e de quais modificações
seriam essenciais para a possível implantação do protótipo.

3. Confidencialidade: Caso você opte por participar da pesquisa, sua privacidade será
respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa o(a)
identificar será mantido em sigilo. É reservado o direito dos pesquisadores de gravar
material audiovisual, por meio de gravações de áudio, durante a conversa. O material
audiovisual será utilizado pelos pesquisadores, mas não será divulgado, exceto para
pesquisa acadêmica, neste caso, também, de maneira anônima. Os materiais produzidos
poderão ser divulgados e publicados. Caso sejam, a publicação não identificará seu nome.

4. Direito de sair da pesquisa e esclarecimentos durante o processo: A assinatura deste
termo de consentimento garante que, caso você deseje, seu consentimento possa ser
retirado imediatamente a qualquer momento, sem precisar haver justificativa. Este termo
também garante o seu direito de receber esclarecimentos sobre qualquer parte do processo
desta pesquisa.
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B) CONSENTIMENTO

Eu declaro ter conhecimento das informações contidas neste documento e ter recebido
respostas claras às minhas questões a propósito da minha participação na pesquisa e,
adicionalmente, declaro ter compreendido o objetivo e a natureza deste estudo. Após reflexão e
um tempo razoável, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo. Estou consciente
que posso deixar a pesquisa a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.

Assinatura:

Data: 15/12/2017

Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos e ter respondido da melhor
forma possível às questões formuladas.

Assinatura da Pesquisadora:

Para todas as questões relativas ao estudo ou para se retirar do mesmo, você poderá
se comunicar com os pesquisadores via e-mail: leticia.camenar@gmail.com ou telefone:
(42) 99800-7539.
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APÊNDICE G – Questionário utilizado nas
atividades do Método de Avaliação

apelido:

(O apelido fornecido não será divulgado e será utilizado apenas para a categorização

dos dados)

1. Qual o seu gênero?

∙ Feminino

∙ Masculino

∙ Outros

2. Qual é sua idade?

3. Qual é a sua ocupação/profissão?

4. Qual a sua formação?

∙ Ensino Fundamental Incompleto

∙ Ensino Fundamental Completo

∙ Ensino Médio Incompleto

∙ Ensino Médio Completo

∙ Ensino Superior Incompleto

∙ Ensino Superior Completo

∙ Pós-Graduação Incompleta

∙ Pós-Graduação Completa

5. Você já conhecia o termo planejamento urbano?

∙ Sim

∙ Não

6. Você já teve algum contato com o setor público (prefeitura)?

∙ Sim

∙ Não



206 APÊNDICE G. Questionário utilizado nas atividades do Método de Avaliação

Se sim, que tipo de contato foi esse?

7. Você conhece o portal 156 da prefeitura de Curitiba?

∙ Sim

∙ Não

8. Você conhece ou tem alguém na sua família com deficiência?

∙ Sim

∙ Não

9. Você já encontrou pessoas com problemas para se locomover nas ruas e calçadas de
Curitiba?

∙ Sim

∙ Não

10. Você considera Curitiba uma cidade acessível?

∙ Sim

∙ Não

Se não, qual o principal problema de acessibilidade que você percebe que existe na cidade:

11. Gostaria de receber informações a respeito dos resultados da pesquisa? Se sim, por favor
nos informe um e-mail no qual você tem acesso:

Email
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APÊNDICE H – Formulário do Grupo utilizado nas
atividades do Método de Avaliação

Grupo:

Equipe (apelidos):

Escrevam ou desenhem aqui suas impressões sobre o sistema:
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APÊNDICE I – Formulário do Observador utilizado
nas atividades do Método de Avaliação

Grupo a ser Observado:

Observador:

Linguagem Corporal dos Participantes:

∙ Motivados

∙ Curiosos

∙ Entediados

∙ Frustrados

∙ Irritados

∙ Outro. Descreva:

Houve algum líder no grupo:

∙ Sim

∙ Não

O grupo interagiu com todas as interfaces?

∙ Sim

∙ Não

Uma interface em especial foi mais analisada?

∙ Sim

∙ Não

Qual:

Os participantes demonstraram dúvidas?
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∙ Sim

∙ Não

Essas dúvidas foram referentes a uma parte especial da prática?

Observações Gerais:
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APÊNDICE J – Transcrição das Atividades da
Dinâmica Presencial com Usuários

Apresentação da Dinâmica e dos Cenários

Mediadora: Então, este é o Marcelo, ele tem ensino médio completo, tem uma facilidade
de manusear computadores e também tem um grande interesse em novas tecnologias. E além
disso, como ele é urbanista, responsável pelo planejamento urbano, ele tem grande interesse
na melhoria da arquitetura da cidade e junto com isso, ele também deseja melhorar alguns
sistemas computacionais independente do tipo pra que esses sistemas atendam as necessidades
das pessoas.

Então, esse é o perfil dele, se vocês precisarem mais pra frente está lá no papel e nós
vamos ter três cenários que vocês vão trabalhar. O primeiro deles, é o planejamento urbano com
base em restrições orçamentárias. Então, a partir de agora vocês são o Marcelo ou a Luciana.

Cenário 1: Marcelo é um funcionário recém contratado da prefeitura, por meio de um
concurso público e acaba de ser designado para a equipe de planejamento urbano da cidade de
Curitiba. No setor de planejamento, Marcelo recebeu do prefeito a difícil missão de realizar
o planejamento urbano da cidade tendo como foco os pedestres. Como o país passa por um
período de crise econômica, o prefeito da cidade definiu que esse planejamento urbano tem
que seguir um orçamento limitado para a realização de novas obras. Visto, esta limitação que o
prefeito passou para o Marcelo, ele viu que seria necessário pensar muito bem nas prioridades
antes de resolver um problema da cidade ou de autorizar a realização de uma modificação. Por
isso, ele refletiu sobre possíveis estratégias que pudessem auxiliar no planejamento urbano.
Como o Marcelo, conforme o perfil dele, sempre esteve engajado em projetos sociais que
promoviam conversas com as pessoas, ele concluiu que uma maneira eficiente de descobrir as
prioridades de readequação da cidade, seria analisar as reclamações informadas pelos cidadãos,
no momento em que eles estão trafegando pelas vias. Então nisso, nós entramos no cenário 2
que é a visualização dos problemas encontrados na cidade em um sistema, para isso, imaginem
uma cidade como Curitiba com todos os problemas que as pessoas informam, como visualizar
todos esses problemas?

Cenário 2: Então, de posse de todas essas reclamações que tinham a descrição do
problema que a pessoa informou e também a latitude e longitude do ponto em que ele encontrou
esse problema que podem ser os mais diversos. Por exemplo: buraco na calçada ou buraco na
rua ou rebaixamento que está inadequado. O Marcelo resolveu colocar esses problemas dentro
de um sistema web. Que vai ser esse sistema a primeira tela que vocês vão avaliar. Então esse
sistema web ele visualiza por um mapa quais problemas foram informados pelos cidadãos e por
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meio desse sistema, o Marcelo pode ter uma visão completa dos problemas que ele encontrou na
cidade. Então, eu só vou apresentar o cenário 3, em seguida, vocês vão poder manusear essa tela
do sistema.

Cenário 3: Que seria a inserção de uma melhoria na cidade, por meio de um sistema.
Então ele já tem uma tela de sistema que ele visualiza os problemas informados pelos cidadãos, só
que no meio disso, ele recebeu outra dificuldade nessa missão dele de planejamento urbano, que
seria, no caso, ele foi comunicado pela prefeitura que Curitiba recebeu uma verba do deputado
João Silva e esse deputado quer que sejam construídos rebaixamentos e calçadas no entorno da
praça Ouvidor Pardinho, independente se uma pessoa informou ou não. Ele quer que realmente
seja feita essa modificação lá, é pra isso que ele mandou essa verba. No entanto, nessa região
não existia nenhum registro de reclamações e por isso, ele vai precisar registrar essa melhoria
em uma outra interface. Que vai ser a segunda interface que vocês vão avaliar.

Agora, eu pediria pra vocês se dividirem em duas duplas, os computadores são esses
aqui, que eu deixei o sistema e aí do lado da bancada de vocês eu deixei papel, canetinhas, lápis
(não sei se alguém usa lápis)

Mediador: Pessoal, então a gente vai coletar o áudio dessa etapa então é pra vocês irem
conversando da experiência de vocês em voz alta, a gente vai coletar o áudio pra depois fazer a
análise dos dados

Participante 1: Pergunta, Dá pra fazer pergunta pra vocês, ou é só nós discutindo o
sistema?

Mediador: Dá. Lógico, sempre construam a percepção de vocês, vocês tem ai o
formulário, depois vocês vão poder anotar, mas por exemplo, vocês estão com alguma dúvida
que vocês não conseguem sair do lugar, vocês podem perguntar para os observadores, se tiverem
alguma dúvida

Participante 1: Tá, beleza!

Finalização da Apresentação.

Transcrição Fase 1 - Grupo 1

Mediadora: Então galera, nessa primeira fase eu vou dar pra vocês 20 minutos pra vocês
interagirem com as duas interfaces. Discutam, por favor em voz alta o que vocês estão achando e
eu deixei ai do lado um formulário do grupo que vocês podem ou não utilizar, ou vocês podem
escrever ou desenhar ali nessa folha maior as críticas que vocês têm ao sistema

Participante 3: Certo, tem que usar o sistema? Isso? Tem que fazer alguma ação ou não?

Mediadora: Utilize o sistema

Mediador: Considerem os cenários que foram colocados e tentem realizar ele dentro do
sistema
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Participante 2: Então aqui a gente é o Marcelo, a gente vai escolher um lugar pra ser feito
uma obra de melhoria?

Mediador: É, vamos seguindo cenário a cenário. Vamos olhar o cenário 1

Participante 2: É aquele que você leu né? Que tem o deputado?

Mediadora: Sim, o deputado é o último cenário, em baixo eu coloquei a interface de cada
cenário, acho que fica mais fácil

Participante 1: Hmm, esse aqui é o último então

Participante 2: Então cenário 1 é a descrição do problema?

Mediadora: Isso, Cenário 2 e 3 que são do sistema propriamente dito

Participante 2: A gente leu o cenário 1 e agora a gente faz o que?

Mediadora: O cenário 1 é só pra vocês entenderem o contexto, o cenário 2 e 3 que são
do sistema. Esse reportar solução é o cenário 2 e o cenário 3 é o sugerir melhoria

Participante 1: Não seria melhor tu fazer o contrário? Primeiro tu sugere a melhoria e tu
avalia ela?

Mediadora: é na ordem que vocês quiserem

Participante 1: ah tah

Participante 2: Então a gente faz o 3 primeiro?

Participante 1: Acho que é melhor, porque dai tipo a solução do problema em cima da
sugerir melhoria

Participante 2: Entendi, esse negócio que tá aberto aqui (Interagindo com a interface)

Participante 2: Clique no mapa para registrar uma melhoria realizada na cidade, no caso
seria uma melhoria a ser realizada?

Participante 1: É que, esse aqui é uma pessoa que está sugerindo e ai é o servidor público
que tá mexendo nisso ai

Participante 2: ah é verdade, clique no mapa. Selecione se a melhoria foi realizada na
calçada ou no rebaixamento. Então esse aqui na verdade, sugerir melhoria é algo que já foi
realizado?

Mediadora: Sim

Participante 2: E ele só tá colocando no sistema

Mediadora: Ele tá colocando no sistema que realizou essa obra em algum lugar

Participante 2: ah tah, beleza

Participante 1: Então esse sistema um cadeirante não ia usar em nenhum momento,
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Mediadora: Essa fase não, a fase do cadeirante seria uma outra tela de um outro sistema
que é feito pelo Participante 3. No solucionar problema, os problemas foram informados pelos
cadeirantes. Esses problemas são pegos lá do registro do servidor

Participante 1: Ah, então essas duas aqui não tem nada a ver com cadeirante e nem

Participante 2: Essa reportar solução, são os cadeirantes que colocam

Participante 1: Mas eles informaram isso em outro sistema né?

Mediadora: Sim, que é o sistema do Participante 3

Participante 1: Ah tah.

Participante 2: Vamo lá cara, vamos informar que você fez uma melhoria

Mediadora: Pode colocar ai tudo que vocês não gostaram, tipo, ah não gostei dessa cor,
não gostei disso.

Participante 2: hahahaha beleza, agora entendi. Olha aqui tem o coisa de dar zoom e se
dar dois cliques pra dar zoom a gente já marcou um pontinho

Mediadora: É isso ai, tudo que voces acharem de crítica anotem ai no formulário do
grupo ou nessa folha maior

Participante 2: Quer anotar isso? Que quando a gente dá dois cliques pra zoom ele coloca
um marcador quando você não quer.

Participante 1: Uhum

Participante 2: Só queria dar zoom mesmo

Participante 1: Não tem como tirar esse negócio ai?

Participante 2: Olha, depois que você envia ele some

Participante 1: Mas ele continuou o escrito ai em cima

Participante 2: No caso, ele sumiu os dois que eu tinha marcado

Mediadora: Isso é problema da programadora hahahaha que esqueceu de colocar pra
limpar o campo de texto

Participante 1: Limpar o campo para enviar (escrevendo)

Participante 2: Coloca que a gente pode marcar vários pontos sem ser obrigado a sugerir
o de cada um, individual. Não fica claro se você tem que enviar um por um, ou se você pode
marcar todos e todos vão com a mesma tag

Participante 1: hahahaha vou botar aqui tbm que Design minimalista é legal

Participante 2: hahahaha sim
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Participante 1: Sabe o que eu senti falta dos dois sistemas? Tu podia ter uma, um campo
ai pra botar foto, tipo, porque pode ser uma prefeitura que tem 5 andar, ai no ultimo andar
tem uma escada que não tem uma rampa, ai como é que tu vai saber que esse pontinho aqui
subterrâneo pode ser

Participante 2: É, isso poderia colocar na descrição né? Esse ponto era bom colocar lá
com a descrição

Participante 1: Verdade. Só falta um retorno do sistema né

Participante 2: Como assim? Mostrar que foi ou não?

Participante 1: Tipo assim, um solução enviada.

Participante 2: Escrever aqui né, que esse aqui é o Cenário 3, sugerir melhoria

Participante 2: Coloca o campo de inserir foto também, na melhoria

Participante 1: Tipo, eu consertei esse negócio aqui, acredite em mim (sobre a importancia
de colocar a foto)

Participante 2: Eu acho que ter uma opção pra selecionar, pode induzir a erro também,
por exemplo você marca e percebe que já está marcado a calçada

Participante 1: Pode ser quando tu clicar aqui, ele abre isso aqui, aqui sabe. Tu clicou,
ele abre aqui e tu seleciona aqui, calçada

Participante 2: Ficaria mais claro né. É verdade cara, acho que ficaria melhor assim, se a
cada clique voce selecionasse e colocasse uma descrição, dai você poderia enviar tudo de uma
vez

Participante 2: (Interagindo com o sistema) Tipo, poderia também ter uma opção de
recentralizar o mapa, caso a pessoa se perca

Participante 1: Uhum

Participante 2: Eu acho que também poderia ter uma opção de pesquisa de endereços,
porque se o cara acabou de se mudar em Curitiba, dai tem a rua que foi feita a melhoria e o
endereço. Se ele não conhece Curitiba

Participante 2: Chega ai cara, mexe um pouco ai. Tipo se você tem o endereço e o número
que você não conhece, sabe Deus como vai cair

Participante 1: É. . . é verdade, pode escrever isso ai

Participante 1: Ah tem isso que você falou mesmo, depois que você clica voce não
consegue tirar o pontinho

Participante 2: Ah sim, você escreveu isso? Vou conferir aqui

Participante 1: (Interagindo com o sistema)
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Mediadora: Olha gente, se tem alguma interface que vocês não analisaram, não quero
apressar vocês mas faltam 7 minutos hahahaha

Participante 2: Hahahahaa vamos fazer um injection ai

Participante 1: Hahaahaha, vamo fazer da outra então

Participante 2: Clique no marcador para ver detalhes de um problema informado,
selecionar o marcador, descreva a solução do problema e clique em salvar. Clique no marcador
com o botão direito do mouse. Esse aqui é o outro cenário né?

Participante 1: Isso

Participante 2: De posse das reclamações informadas pelos cidadãos da cidade, Marcelo
resolveu utilizar o sistema para visualizar. Esse outro sistema, ele vai tipo assim, falar que foi
resolvido o problema?

Mediadora: Você como planejador urbano fez uma obra na cidade, então você vai
informar para o sistema que aquela reclamação foi resolvida, dai um ponto importante que eles
tiveram dúvida lá, pode ser que um mesmo ponto tenha várias reclamações iguais, isso por que
várias pessoas podem reportar um mesmo problema

Participante 2: Ok

Participante 1: blza, mas dai como é que tu sabe que aqui nesse ponto, teve problema,
seria esse aqui que tem vários em um só? Um perto do outro?

Mediadora: pode ser um caso

Participante 2: Sim, porque aqui é o mesmo ponto né

(Interagindo com o sistema)

Participante 2: Você clica e daí lá no campo você digita o que foi solucionado

Participante 1: É, mais dai tem um problema lá, essa solução em todos esses daqui eu
tinha que. . . ah ele some quando tu clica com o outro, com o botão direito

Participante 2: Se você clicar primeiro já era. Então é bom colocar uma confirmação

Participante 1: Esse aqui não é que a gente resolveu né? Era o outro que era

Participante 2: Os dois tão resolvidos. Aquele lá a gente tá dando informação pra
população que foi resolvido

Participante 1: Aah, mas aqui tá complicado de descobrir isso ai oh, sugerir melhoria,
quando tu vê isso aqui, isso tá meio confuso (achou os nomes confusos)

Participante 1: Vou solucionar isso aqui, dá pra você clicar sem salvar e já some sem
enviar a sugestão
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Participante 1: Não sei se tu botou ai, mas se tu quiser mesmo lugar, eu coloquei um por
um, dava pra clusterizar

Participante 1: De resto é a mesma coisa que o anterior, movimentação, retorno aqui né.

Participante 1: A parte de sugerir um sistema é depois né?

Mediadora: Sim, é a próxima fase

Participante 1: Eu acho que era isso aí né?

Participante 2: Beleza

Mediadora: Deu o tempo. Só vou esperar o Participante 1 voltar que ele foi no banheiro,
mas só pra ir adiantando, nesta segunda fase, eu preciso que vocês pensem, vocês visualizaram
esse protótipo, fizeram várias críticas, foi bem legal pelo que eu observei de longe, vocês
observaram várias coisas, então agora, eu quero que vocês pensem em um sistema que ele seja o
mais perfeito possível, vocês são os planejadores urbanos da cidade, vocês usaram esse sistema,
agora vocês vão pensar em um sistema perfeito literalmente, essa fase, esse sistema vocês não
tem limitação de tecnologia , não tem limitação de dinheiro pra construir, pensem no melhor
sistema possível que vocês acham que vocês podem criar.

Transcrição Fase 1 - Grupo 2

Mediadora: Então galera, nessa primeira fase eu vou dar pra vocês 20 minutos pra vocês
interagirem com as duas interfaces. Discutam, por favor em voz alta o que vocês estão achando e
eu deixei ai do lado um formulário do grupo que vocês podem ou não utilizar, ou vocês podem
escrever ou desenhar ali nessa folha maior as críticas que vocês têm ao sistema

Participante 3: Certo, tem que usar o sistema? Isso? Tem que fazer alguma ação ou não?

Mediadora: Utilize o sistema

Mediador: Considerem os cenários que foram colocados e tentem realizar ele dentro do
sistema

Participante 2: Então aqui a gente é o Marcelo, a gente vai escolher um lugar pra ser feito
uma obra de melhoria?

Mediador: É, vamos seguindo cenário a cenário. Vamos olhar o cenário 1

Participante 3: Vamo lá, Cenário 1, Marcelo é um funcionário recém contratado da
prefeitura, por meio de um concurso público e acaba de ser designado para a equipe de
planejamento urbano, ele recebeu do prefeito a difícil missão de realizar o planejamento da
cidade tendo como foco os pedestres. Como o país passa por um período de crise econômica, o
prefeito definiu que esse trabalho de planejamento urbano deve seguir um orçamento limitado
para a realização de novas obras, com essa limitação, o Marcelo percebeu que seria necessário
pensar muito bem nas prioridades antes de autorizar uma modificação na cidade. Por isso ele
pensou em estratégias que pudessem auxiliar nesse processo de planejamento urbano
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Participante 4: Que mais?

Participante 3: Como ele sempre esteve engajado em projetos sociais que promoviam
conversas entre as pessoas, Marcelo concluiu que uma maneira eficiente de se decidir as
prioridades de readequação da cidade seria analisar as reclamações dos cidadãos dos problemas
encontrados. Então tipo, no cenário 1 não tem nada relacionado com o sistema ainda?

Mediadora: É, o cenário 2 e 3 que são do sistema

Participante 4: Ah tah bom, vamo ver então

Participante 3: Sobre o cenário 1, Marcelo

Participante 4: Esse marcelo então, todas as reclamações são feitas no número lá deles,
isso?

Participante 3: Isso. As reclamações são feitas lá no portal 156 e as pessoas ligam lá e
reclamam sobre os problemas que elas encontram nas calçadas

Participante 4: Beleza

Participante 3: Então, basicamente eu entendo que os lugares onde, como a gente tem
um orçamento limitado, os lugares que a gente tem que focar são aqueles que mais recebem
reclamação, eu acho que seria mais lógico assim

Participante 3: Assim, as pessoas que mais precisam que esse sistema tenha acessibilidade
nas calçadas são as pessoas com deficiência, idosos. Então, Marcelo é a pessoa que tá sempre
engajada em projetos sociais e promove conversas com as pessoas, então eu acho que ele deveria
então entrar em contato com alguma instituição onde essas pessoas vão pra fazer algum tipo de
tratamento e conversar com eles sobre onde a gente poderia melhorar a cidade, onde eles mais
sentem dificuldade

Participante 4: É, como ele tem essa experiência, talvez seja legal ele conversar com as
pessoas que estão mais, em uma situação de mais, sei lá, dificuldade com a acessibilidade na rua
e dai depois fazer as reclamações gerais assim

Participante 3: Então ele deveria consultar essas duas fontes, primeiro as pessoas e depois
as reclamações do 156

Participante 4: Aham

Participante 3: Daí, ponderar, tipo, dar prioridade no que as pessoas com problema de
acessibilidade vão reclamar e prioridade também nas coisas que tem mais reclamação no portal
156 e dai planejar as melhorias baseado nisso. Então esse cenário tem mais alguma coisa? A
gente tem que anotar?

Mediador: Tem alguma anotação específica, ou eles podem anotar o que quiserem?

Mediadora: Qualquer coisa que vocês quiserem
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Participante 3: Anotar sobre o cenário 1, 2 e 3 nessa folha?

Mediador: Isso, anotem o que vocês quiserem, pode ser algo que vocês acham que foi
mal apresentado, sobre o sistema. . .

Participante 3: Tá, melhorias no sistema

Participante 4: Entrar em contato com instituições focadas em pessoas com deficiência

Participante 3: E daí levantar sugestões, pontos de melhoria envolvendo todos os usuários
(escrevendo)

Participante 4: melhorias apontadas pelas instituições e pronto, vamos para o Cenário 2

Participante 3: com essas informações de reclamação informadas pelos cidadãos que
continham a descrição do problema informado e também latitude e longitude de onde esse
problema foi encontrado, Marcelo resolveu usar um sistema web para visualizar em um mapa
os problemas que foram informados pelos cidadãos, nesse sistema Marcelo pode ter uma visão
completa dos problemas informados na cidade, reportar solução de problema. Então, vamos
pensar, ai tá aparecendo os problemas.

Participante 4: Aqui a gente pode, pera ai, eu to apontando e tá aparecendo esses
apontadores, a gente pode, eu acredito que falar se é problema de calçada ou de rebaixamento,
sei lá

Participante 3: Mas o sistema tá aparecendo algum exemplo de problema ai? Esses
apontadores já estavam ai?

Participante 4: (Manipulando o sistema) Tem mais coisa pra baixo? É um formulário
aqui e do lado tem um reportar solução, que é o que a gente provavelmente vai mexer depois

Participante 3: Não, agora a gente vai reportar uma solução de um problema, primeira
parte é solução

Participante 4: Ah, então é outra tela

Participante 3: Ai aparece os problemas

Participante 4: Wow. Minha nossa, agora sim, problema no rebaixamento, não tem
rebaixamento

Participante 3: É, então vamos baseado no que a gente tá vendo aqui, dá pra ver que tem
mais problemas nessa região aqui

Participante 4: É, tem bem mais problemas

Participante 3: Eu acho que poderia ter alguma tela ou algum, ou uma segunda tela ou
aqui mesmo só que mais pra baixo, um lugar que você consegue ver as estatísticas, onde tem
mais problema reportado, qual metro quadrado tem mais, ia ser mais fácil pra gente ver qual, a
gente fazer uma melhoria, então sugestão (escrevendo)
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Participante 4: Eu acho que uma visão das concentrações dos problemas porque tipo,
este lugar aqui a gente consegue fazer uma obra só

Participante 3: Eu acho que poderia, aproveitando esse mapa aqui, poderia ter uma forma
de você apresentar uma cor diferente onde tem mais problemas

Participante 4: Pode ser, e cada tipo de problema também pode ter cores diferentes ou
coisas diferentes, formas diferentes, porque cada tipo de problema é um tipo de pessoa que você
vai chamar para fazer a obra, dependendo se for por exemplo, árvore, uma pessoa que conserta
calçada não vai podar árvore

Participante 3: Entendi, entao uma forma de diferenciar cada um dos problemas

Participante 4: Aham, então selecionando o marcador, escrevendo e clicando aqui a gente
registrou

Participante 3: Eu acho também que podia ter, por exemplo, vamo reportar a solução de
um problema na praça rui barbosa, dai eu não sei onde fica a praça rui barbosa, nem olhando no
mapa, tenho dificuldade, não sei ler o mapa, dai poderia ter uma caixa de busca assim

Participante 4: Ah, é verdade, uma caixa de busca. Eu tenho facilidade com o mapa
porque é o centro de Curitiba, mas talvez se fosse outro lugar

Participante 3: Uma pessoa que não conhece Curitiba, já ficaria perdida

Participante 4: Digamos que a gente fez essa obra aqui, é o reporta solução?

Participante 3: Mediadora, então aqui no cenário 2, a gente tem que escolher onde vai
ser a melhoria? E aqui reportar solução de problema, a gente tem que escolher onde vai ser, tipo
eu decido?

Mediadora: Pense como um planejador urbano, o que você faria?

Participante 3: Ah tah

Participante 4: Tem três caras aqui que são de rebaixamento, então talvez a gente consiga
a mesma obra pra esses três né? Não dava pra gente agregar isso, fazer tipo um select?

Participante 3: São três pontos diferentes de rebaixamento, então vamos. . .

Participante 4: Então, é que são três problemas de rebaixamento muito juntos né

Participante 3: Acho que são o mesmo problema, porque só tem um rebaixamento nisso

Participante 4: Ah, então eu acho que é isso mesmo

Mediadora: Exatamente, a pessoa pode informar no mesmo lugar o mesmo problema de
rebaixamento. Porque são várias pessoas diferentes que reportaram o problema Participante 4:
Ah, então é isso mesmo

Participante 3: Então, nossa estratégia aqui é ver onde tem mais problemas e melhorar
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Participante 4: É, onde tem mais pessoas que reportaram, certo, salvar

Participante 3: Clique com o botão direito para confirmar

Participante 4: Ah, agora ele morreu. Por exemplo, a gente fez esse daqui e não apareceu
os resultados né

Participante 3: Podia ter um histórico, né?

Participante 4: Sim, podia ter um histórico, é podia ajudar também o planejador urbano a
gerar os relatórios assim, tipo automaticamente, sabe, você faz a seleção sabe dos caras que você
quer e você digita, faz o que são as reclamações e o sistema cospe um relatório mais técnico para
as pessoas arquivarem

Participante 3: Eu coloquei, resolver onde tem mais problemas, reportar diferentes tipos
de problemas, caixa de busca para buscar endereços ocultos e pontos de interesse

Participante 4: Histórico de ações, então vamos pro 3 que a gente tá com pouco tempo,
acho

Participante 3: Para complementar a inserção de uma melhoria por meio de um sistema.
Para completar a dificuldade da missão de se efetuar o planejamento urbano com base em
restrições orçamentárias, a prefeitura recebeu uma verba do deputado João Silva para a construção
de rebaixamentos em torno da praça Ouvidor Pardinho, no entanto, nessa região não existia
nenhum registro de reclamações para isso, mas ele precisa registrar essa melhoria realizada na
cidade em outra interface

Participante 4: Então vamos achar, a Ouvidor Pardinho fica na 24 de maio, tá aqui

Participante 3: Olha só, eu não conheço Curitiba

Participante 4: Você não conheceu a cidade? Haahahaha, a praça Ouvidor Pardinho é
essa

Participante 3: Daí, quais são as instruções?

Participante 4: Vamo lá, clique no mapa, selecione se a melhoria foi realizada na calçada
ou no rebaixamento, ai nas pontas a gente faz aqui os rebaixamentos, certo?

Participante 3: Aham

Participante 4: Descrição

Participante 3: Você clicou no mapa e apareceu?

Participante 4: Isso, quer ver, é só eu ir clicando que insere, digamos que a gente fez
esses daqui, isso é divertido hahahaaha

Participante 3: Ele pode, eu como Marcelo poderia sabe, clicar aqui no meio, mas aqui
não tem calçada
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Participante 4: É porque é uma praça né?

Participante 3: Eu posso clicar no meio da rua, então eu acho que o sistema poderia
limitar onde eu posso colocar melhorias, nas calçadas ou na rua

Participante 4: Pode ser

Participante 3: Por que se eu clicar errado aqui, no meio da rua

Participante 4: Porque aqui tem esse clube, uma pista de caminhada e tem quadra, só que
dai isso não é parte do planejamento urbano, é só a calçada que fica ali então. É,se quiser anotar,
podia limitar onde dá pra clicar

Participante 3: Eu acho que podia ser uma interface assim que ah eu vou fazer uma
melhoria na calçada, só nesse trecho aqui, se pudesse fazer uma linha daqui até aqui

Participante 4: Ah é

Participante 3: Ou se eu quisesse fazer tipo

Participante 4: Tipo um pincel assim, é legal

Participante 3: Daí agora eu consigo visualizar aquilo que foi feito

Participante 4: Você sugere uma melhoria? É, não dá pra ver ainda, mas se desse pra
gente clicar em cima, beleza, dai a gente tem que colocar os rebaixamentos, a gente fez os
rebaixamentos com algumas indicações, ah tem que clicar no mapa, a gente fez esse rebaixamento
aqui, dai a gente descreveu que tem rebaixamento e dai a gente, será que vai pra cá, será que
não?

Participante 3: O que? É que são só o problemas né

Participante 4: Ah, é verdade, mas isso são sugestões de melhoria também, mas deixa eu
tentar ir lá, eu tenho curiosidade de olhar, ah não foi

Mediadora: Deu o tempo. Só vou esperar o Participante 1 voltar que ele foi no banheiro,
mas só pra ir adiantando, nesta segunda fase, eu preciso que vocês pensem, vocês visualizaram
esse protótipo, fizeram várias críticas, foi bem legal pelo que eu observei de longe, vocês
observaram várias coisas, então agora, eu quero que vocês pensem em um sistema que ele seja o
mais perfeito possível, vocês são os planejadores urbanos da cidade, vocês usaram esse sistema,
agora vocês vão pensar em um sistema perfeito literalmente, essa fase, esse sistema vocês não
tem limitação de tecnologia , não tem limitação de dinheiro pra construir, pensem no melhor
sistema possível que vocês acham que vocês podem criar.

Transcrição Fase 2 - Grupo 1

Participante 2: Então a gente deve desenhar o sistema perfeito?
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Mediadora: Desenha, pode escrever alguma coisa se vocês quiserem, fica a critério de
vocês. Essa fase, vou dar 15 minutos pra vocês fazerem, também se precisar de mais folha só
avisa

Participante 1: A ideia do sugerir melhoria deveria ser assim ó, melhoria, tipo reclamação
sanada? Sei lá, reclamação consertada, melhoria realizada, né?

Participante 2: Acho que primeiro, poderia ter um título mais claro, tipo registro de obras
realizadas

Participante 1: Isso, dai fica bem claro o que é que tu tá, prefeitura de Curitiba

Participante 2: Eu acho que poderia ter aqui, ter. . . exatas né, algo assim (desenhando),
sobre o problema reportado e aqui tem outro, problema não reportado

Participante 1: Como assim, problema não reportado?

Participante 2: Problemas reportados pelos cidadãos, quer dizer, dai aqui teria um mapa,
ficou confuso também?

Participante 1: Sim, por causa que os dois foram reportados pelo cidadão

Participante 2: Não, esse aqui não necessariamente, sugerir melhoria, ele vai colocar uma
obra feita, que nem tinha pedido aqui

Participante 1: Hmmm, e ai, ele foi lá e fez daí?

Participante 2: E o outro foi os cidadãos

Participante 1: Ah tah, entendi agora

Participante 2: E aqui tem as descrições

Participante 1: Ai faz aquela coisa que eu falei, bota o mousezinho aqui, tuckzinho aqui,
uma setinha aqui do mouse, ai quando tu clicou, ele abre um popup assim ó, descrição, ai sim tu
pode escolher

Participante 2: beleza, ai ta selecionado

Participante 2: Design não é meu forte cara hahahaha, olha o planejamento do espaço
hahaahaha

Participante 1: Descrição, enviar

Participante 2: Talvez

Participante 1: Fotos também, faltou

Participante 2: O editor remover também né

Participante 2: Fotos né?

Participante 1: Fotos
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Participante 2: Mais de uma

Participante 1: Aham, é dai ele pode botar tipo o antes e depois né, então seria bom mais
de uma

Participante 2: Ah, verdade.

Participante 2: Aqui podia ter um finalizar e enviar tudo, aqui a pessoa pode remover

Participante 1: Aham, ai com um campo aqui tipo título do que tu fez, sei lá, obras
natalinas de dezembro de 2017, ai todas essas obras englobaram isso sabe

Participante 2: E como a gente coloca esse título?

Participante 1: Escreve aqui em cima, tipo campo de texto para botar o título na obra

Participante 2: Tipo assim, obras executadas, isso?

Participante 1: É isso ai!

Participante 1: Coloca um botão pra ajuda ai também, antes lá

Participante 2: beleza

Participante 1: Além das instruções, põe um botão de ajuda, sabe?

Participante 2: Na onde?

Participante 1: Pode ser, um ponto de interrogação, sabe? Dentro de um quadrado

Participante 1: Pera ai, esse aqui é os reportados né?

Participante 2: Ah é verdade, hahahahaa, putz

Participante 1: Isso ai, problemas reportados

Participante 2: Na verdade também, poderia ser uma tela só, né?

Participante 1: Deixa eu ver velho

Participante 2: Dai você pode, se você clica em um lugar que não tenha um pino, abre
essa janela, se você clicar em uma que já tenha um pino

Participante 1: Ele abre uma janela preenchida, mas pera ai, ele abre a janela preenchida,
ai ele já teria as fotos que os usuários teriam mandado as fotos, então, tu só e aqui, é. . . iria abrir
um preenchido ai só ia clicar em resolver

Participante 2: Então, essa aba aqui não existe mais

Participante 1: É, pode criar uma aba nova ali

Participante 2: Tá, digamos que aqui tenha um marcador, dai esse aqui, vai ter outro
menuzinho, vai ser, tipo já vai estar escrito né

Participante 1: aham
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Participante 2: Buracos, dai vai ter

Participante 1: As fotos

Participante 2: Vai ter as fotinhos né, pera ai que ficou pequeno de novo hahahaha

Participante 1: Faz uma arvorezinha ai e uma calçada, no deseinho, ai ó

Participante 2: (desenhando) hahahaha aqui tá a rua. Ai vai colocar uma solução né

Mediadora: Só pra informar, Faltam cinco minutos

Participante 2: Ai, meu Deus hahahahaha

Participante 1: Já vai ter um limpar e enviar, falta dar um título pra essa aba ai

Participante 2: Aqui tem que ser, remover solução, né. Senão parece que a gente vai
remover a reclamação da pessoa

Participante 1: Mas esse remover solução seria tipo, se tu tivesse marcado como resolvida
ai tu viu que tá, que marcou pra solucionar mas tava errado?

Participante 2: Como funcionário, funcionário estaria enviando uma solução, ai esse
funcionário errou, dai ele vai remover solução, mas o problema continua lá

Participante 1: entendi, não sumir do mapa né, tipo, não podia sumir o marcadorzinho do
mapa né?

Participante 2: Como você diz?

Participante 1: Tipo, se tu, ali quando tu clicou com o botão direito, tu resolveu né, ai ele
sumiu do mapa, mas você podia marcar como azul, sei lá

Participante 2: Aham

Participante 1: Só faltou o título ali pra aba, pode ser, tipo novas reclamações, novas
soluções e bota os dois no mesmo título, entendeu?

Participante 2: Solução. . . Ah nem precisa também de título né, eu tenho aqui em cima
registro de obras realizadas

Participante 1: Só que tipo, registro de obras realizadas, tu não fez nenhuma até agora e
só tem um monte de pontinho vermelho, tu não fez nenhuma obra

Mediadora: Vocês tem mais 1 minuto

Participante 2: Mais ai também nesse mapa, talvez fique salvo todas as obras, né? Feitas

Participante 1: É

Participante 2: Você, mudando de cor, seria até legal você ter um sistema que dá pra ver
tudo que já foi feito na cidade

Participante 1: Tipo aqui, teve mais azulzinho do que no outro
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Participante 2: Como faz comentário em javascript?

Participante 1: Comentário?

Participante 2: Aparecer um aqui

Participante 1: É um sinal de maior e dois tracinhos, eu acho que é isso

Participante 2: Sério?! Que esquisito

Participante 2: O nosso ficou mais bonito

Participante 3: É uma competição? Hahaahaha

Mediadora: Vocês finalizaram?

Participante 3: Aham

Participante 1: A gente usou quase todas as canetinhas

Transcrição Fase 2 - Grupo 2

Mediador: Essa fase agora, é a fase da fantasia, certo? Como a Mediadora falou, não
se preocupem com limitações, façam o que vocês consideram o sistema ideal. Vocês vão, na
verdade com a persona que vocês estão assumindo.

Mediadora: Isso, então desenhem, escrevam o sistema que vocês consideram ideal, esta
fase eu vou dar pra vocês 15 minutos

Participante 4: Vamo lá, que temos pouco tempo

Participante 3: Tá, o sistema, dai eu acho que teria um menu, não sei

Participante 4: Ah, posso trocar pra ver o ? (acredito que seja o sistema)

Participante 3: Pode, aham

Participante 4: Isso ajuda bastante,

Participante 3: Sim,a identificar onde tem os elementos. Tá, dai as funcionalidades são a
melhoria e reportar a solução de um problema, eu acho que, isso poderia ser na mesma tela, as
duas coisas

Participante 4: Será? Eu acho que não, quer dizer é porque reportar solução e sugerir
melhoria são coisas diferentes, porque sugerir melhoria você estaria criando problemas que iriam
ficar em um terceiro mapa, isso aqui é um mapa de problemas, digamos que a gente tem, ai meu
deus, digamos que a gente tenha

Participante 3: Então, é uma melhoria que já foi realizada, então é tipo como se fosse
uma solução de um problema

Participante 4: Ah, esse é uma inserção, ah tah

Participante 3: Uma solução de um problema que não foi reportado
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Participante 4: Ah tah, é entendi, entendi

Participante 3: Eu acho assim, poderia aparecer um mapa aqui, dai o mapa podia ter
alguns botões ai você poderia interagir, acho que não precisava ter formulário aqui fora do mapa,
poderia ser assim que você, você só vai reportar a solução de problemas, então. . .

Participante 4: Reportar você só clica no mapa ali

Participante 3: Primeiro, quando você abre vai aparecer a solução de problemas, dai
tem que ter uma forma fácil de você identificar onde tem mais problemas e onde tem menos
problemas, então eu acho que a gente poderia tipo ter as ruas tal e sei lá

Participante 4: Poderia ter, você fazia o mapa e tipo tem essa coisa aqui, essa coisa ali,
essas coisas aqui

Participante 3: Oh, aqui tem os botõezinhos, poderia incluir um novo botão pra retornar
função, dai tipo a maior parte da tela mostra o mapa e não aparece o formulário

Participante 4: Pode ser. Um botão aqui, dai aqui tem uma busca né que a gente tinha
falado, que mais a gente tinha falado da, que a gente fez?

Participante 3: Olha, exibir as estatísticas onde tem mais problemas, eu acho que esse
poderia ser fora do mapa, as estatísticas

Participante 4: Ai tem um reportar solução e um sugerir melhorias né?

Participante 3: É que pra mim, reportar uma solução e uma melhoria, pra mim seria a
mesma coisa, não sei se você enxerga coisas diferentes, mas aqui a solução você já tá selecionando
problemas que já tão

Participante 4: Ah, pode ser né, pode ser que tenha uma equivalência sim

Participante 3: Você está corrigindo uma calçada, seleciona a calçada inteira, dai tipo vai
tirar todos

Participante 4: Dai dá pra gente colocar aqui que tem entradas diferentes, tipo esse cara
aqui redondo é um buraco e esse cara aqui triangular é rebaixamento né, por exemplo, e esse oh,
árvore

Participante 3: Dai nas ruas tipo, nas calçadas, acho que em todas as calçadas tinha que
ter uma linha indicando onde está a calçada e é uma cor diferente baseada onde tem problemas
ou não

Participante 4: Pode ser

Participante 3: Esse aqui é uma rua né? Passa aqui no meio?

Participante 4: É, passa aqui no meio, a gente pode fazer ela de pé assim. Essa calçada
tem buraco e problema de rebaixamento aqui, vamos colocar uma cor diferente, rebaixamento
pode ser vermelho
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Participante 3: Acho que a calçada seria vermelha

Participante 4: Ah tah, uhum

Participante 3: Vamo representar aqui, essa calçada tá com problema

Participante 4: Entendi, e tem essa calçada aqui e essa calçada aqui

Participante 3: Representando essa calçada aqui que não tem problema, vai de outra cor,
eu acho que todas as calçadas poderiam ter uma cor

Participante 4: Então assim?

Participante 3: Não, aqui em baixo, o que você está escrevendo?

Participante 4: uma legenda, calçadas com problemas e calçadas sem problemas

Participante 3: ah uma legenda, daria pra usar um range de cor também dai se tiver
poucos problemas aparece uma cor, se não tiver nenhum problema aparece uma cor e se tiver
muitos problemas, aparece em vermelho

Participante 4: Entendi, a gente pode fazer assim, um espectro vermelho, amarelo, verde,
nossa, os escuros ficaram mais claros que o azul claro, então a gente tem esse arco iris aqui
hahaaha

Participante 3: mas acho que a ideia tá boa, agora vamos pensar, se eu precisar selecionar
um, vamos pensar no primeiro cenário, selecionar um problema e reportar uma solução, dai tipo
eu aperto aqui nesse botão, dai eu seleciono o que eu to arrumando aqui

Participante 4: Pode ser algo de clicar só

Participante 3: É, daí pode aparecer duplicar, você pode duplicar em um ponto, dai por
exemplo você vai resolver o rebaixamento. Ah mas eu acho assim, poderia em cada esquina ter
alguma coisa representando um rebaixamento aqui, clicável em todas as esquinas

Participante 4: Não sei se precisa, porque são os problemas, se tiver um rebaixamento a
pessoa vai poder olhar pela visão de satélite, quer dizer, eu acho

Participante 3: Mas tipo, vai ter o rebaixamento ali, se você clicar, por exemplo, quero
reportar uma solução, só que não foi reportado um problema de rebaixamento, dai eu vou lá
e clico em cima de todos os rebaixamentos que eu vou arrumar, dai tipo você usa o brush pra
calçada, isso aqui pra selecionar um problema específico e dai tem uma solução múltipla, algo
assim se você quiser

Participante 4: Ah, pode ser

Participante 3: Tem canetinha preta? Eu acho, o que você acha de colocar em cada
esquina só dizendo que tem um rebaixamento aqui, dai a pessoa pode clicar, mas tipo não tá
dizendo que tem problema. Então isso aqui é um rebaixamento, com um desenho melhor, que
represente um rebaixamento
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Participante 4: Tá ótimo

Participante 3: A gente colocou aqui essa cor ?

Participante 4: Pra pouco problema

Participante 3: É, pra pouco problema vou colocar aqui, ai tem um bem reportado.
Primeiro cenário, vou lá, reportar uma solução, clico aqui em reportar e melhorei essa calçada
inteira, dai, selecionar a calçada inteira

Participante 4: Dai vai sumir tudo isso aqui? É o que for sendo consertado vai sumindo,
ai a cor disso vai mudando, certo, diminui pra amarelo, laranja e assim por diante

Participante 3: Então vamos pensar em uma forma de mostrar no mapa, beleza, a gente
já colocou as estatísticas e botões no mapa informando diferentes tipos de problema, caixa de
busca para buscar endereços e histórico de ações

Participante 4: Falta um histórico então ou um botão

Participante 3: Ou sei lá, você clica em um botão que mostra aqui mesmo no mapa que
você reportou um problema, um problema não, uma solução

Participante 4: A gente tem uma aba aqui né? Histórico aqui a gente pode colocar uma
flecha? No histórico tem outro mapa né, ah não, tipo pode ter uma busca no mapa, pra gente
poder, assim, dai o mapa não vai ficar tipo com overload sabe? Você pode colocar as datas certas

Participante 3: Como assim? Você coloca a data

Participante 4: Dai aqui no mapa vai ter o range de coisas que você quer, daí faz o
relatório né?

Participante 3: Ah, entendi

Participante 4: Botão de imprimir

Participante 3: Dai assim, quando você reporta uma solução, dai você seleciona e dai
aparece um botão, um formulário, alguma coisa pra você escrever algum comentário assim

Participante 4: Aham

Participante 3: Ai você selecionou lá o que você vai melhorar, ai antes de submeter, dai
você comenta, por exemplo, no segundo cenário aqui a gente teria que comentar: deputado joão
silva fez uma construção, ele salva o dia, a hora, ai aqui vai mostrar, como ele vai mostrar as
melhorias que a gente fez?

Participante 4: Ele vai mostrar aqui no mapa, por exemplo

Participante 3: Mas tipo, de que forma? Dessa forma aqui será?

Participante 4: Acho que da mesma forma, mostrar meio que assim. Que mais?

Participante 3: Depois a gente pode começar esse programa agora hahaahaha
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Participante 4: Aqui, uma folha PDF assim, data, hora, lugar e intervenção. Dai cada linha
disso tem isso daqui, é tipo uma tabela sabe, ai aqui tem tipo dados de quem gerou, identificar as
pessoas que fizeram o report e outras pessoas que fizeram a intervenção, porque normalmente
tem licitações né?

Participante 3: Aham

Participante 4: Ai isso facilitaria bastante pra auditoria, se for ter, e ai satisfeito?

Participante 3: Tá uma competição hahahahaa

Transcrição Fase 3 - Todos os Participantes

Mediadora: Agora, vocês já tem a parte de crítica e a parte de sistema perfeito, eu queria
que vocês se reunissem os quatro, agora vocês vão apresentar os sistemas perfeitos dos srs e
eu queria que vocês pensassem, vocês quatro em um sistema que ele fosse o mais próximo do
sistema perfeito só que agora vocês tem limitações, vocês tem limitações, de tecnologia, de
programação, por exemplo, na prática do Participante 4 o pessoal colocou um robô, eu não sei
se vocês colocaram algo assim, que é impossível não tem como implementar no tempo que a
gente está. Então se vocês quiserem se reunir, pra apresentar, discutam, apresentem o que vocês
fizeram, apresentem seus sistemas perfeitos, suas críticas. . .

Mediador: Ah agora eu quero ver o que vocês fizeram

Participante 4: Bem, a gente a gente fez um sistema aqui que é baseado em mapas
também, ele tem uma busca pelo local e dai no mapa tem as marcações dos problemas assim,
e a cada tipo de problema diferente, mostra um desenho diferente no mapa e a frequência dos
problemas vai mudando a cor das calçadas, as calçadas tem tipo indicadores

Participante 3: A ideia é todas as calçadas do mapa elas tem alguma cor e aqui no mapa
também, aparecem os rebaixamentos, então onde tem rebaixamento, não tá dizendo que tem
problema ou não, só tá dizendo que tem rebaixamento ali, dai tipo uma dificuldade que a gente
encontrou é por exemplo, eu como a pessoa que faz o planejamento urbano, o marcelo lá, eu
to vendo o mapa, eu to vendo um monte de ponto ali, mas eu não sei onde tem mais, onde tem
menos problemas, poderia exibir tipo uma estatística, uma coisa que eu batesse o olho e falasse
aqui tem mais problemas e aqui tem menos problemas, pelo marcador, pelas cores

Participante 4: Dai a parte de solução a gente fez mais ou menos o mesmo estilo, que
é as pessoas que escrevem comentarem aqui, só que além da solução singular, a gente quis
também quis fazer uma solução múltipla, tipo um brush onde a pessoa vai marcando os pontos
que tiveram obra por uma linha e talz e daí ele faz, é, dai ele faz um report né,

Participante 3: Uma solução e uma melhoria é mais ou menos a mesma coisa, a diferença
é que a solução você está reportando, solucionando um problema que já foi reportado e a melhoria
você está sugerindo um problema que não foi reportado, então a gente colocou como o mesmo
botão aqui, dai na hora de reportar a onde vai ser, você tem a opção de selecionar o marcador dos
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problemas ou a opção de selecionar que quero reportar a solução em uma calçada inteira e isso é
limitado, então eu não consigo por exemplo printar no meio de uma quadra, sabe, só na calçada,
isso evitaria erros, da forma que tava a pessoa que fosse lá reportar a solução, ela poderia marcar
uma solução no meio da rua, ou no meio da quadra, esse sistema não permite que você marque
no meio da rua ou no meio, só nas calçadas ou clicar direto nos rebaixamentos, dai na hora de
reportar, você tem que escrever um comentário, você pode escrever um comentário ou você não
precisa, tem a opção de escrever comentário, você pode escrever um comentário: ah isso aqui foi
sugestão do deputado João Silva, todos os comentários vão sair aqui depois

Participante 3: Dai, uma coisa que não tinha no sistema e que eu acho que poderia ter
é uma visualização do que eu já reportei, tipo, eu reportei uma solução aqui e eu quero ver as
soluções que eu reportei, ai a gente criou uma segunda aba aqui que é o histórico, quando você
clica no histórico, dai tem aqui um range de data, você pode buscar pelo endereço dele, ai ele
designa o mapa com as melhorias que você fez que você reportou no sistema, e tem a opção de
você imprimir esse histórico

Participante 4: Esse histórico tem informações diárias e tem informações pra auditoria,
tipo, os números das licitações que já foram utilizadas para fazer as obras, porque no setor público
as pessoas devem dar importância, pro planejador urbano da prefeitura. E daí no histórico você
pode escolher ou range de datas, tipo de que dia até que dia você quer as obras e você pode
buscar pelos locais também, tem um range de local, tipo a área que você seleciona e talz. Eu
acho que o nosso é isso.

Participante 3: É basicamente isso

Participante 4: Mas obrigada, e o de vocês...

Participante 1: Vou falar primeiro que a gente tinha visto esse problema que não tem
como selecionar um local, mas a gente esqueceu de colocar, a gente botou o local na escrita
ali, tipo, selecionar uma rua, mas isso ai também faltou aqui no nosso não tem e a gente botou
tudo na mesma aba. O que vocês botaram de histórico, a gente ia deixar tudo no mesmo mapa,
por exemplo, todos os pontinhos em azul já foram os resolvidos e os em amarelo estão sendo
resolvidos, vermelho pra resolver e se tu quiser criar um, ninguém reportou um problema, mas
tu quiser ali botar uma solução, então quando tu clicar ele vai abrir aquele preenchimento que
tinha ali em cima, sabe? Mas cada pontinho tu vai ter que selecionar, se é uma calçada, se é
um nivelamento e os dois conjuntos, tu pode adicionar fotos, então se tu quiser indicar uma
solução e mandar as fotos de como é que estava antes e depois que tu arrumou, ai vai estar aqui,
ai quando ficar fechado, vai estar em azulzinho o marcador, quando tu clicar no marcador ele
vai te dizer que está fechado e as fotos de como é que estava a obra, antes e depois e quando tu
clicou em uma, nos pontinhos em vermelho, são que as pessoas já botaram como problemas, que
foram reclamações já feitas, ai elas também podem adicionar fotos e tu vai ver as fotos de como
é que estava o problema e dai já vai vir preenchido, esse problema é de calçada, tem buracos na
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calçada e dai as fotos que a pessoa reclamou e quando tu botar a solução, tu vai escrever como é
que foi a solução e botar as fotos de como é que solucionou

Participante 2: É dai a gente botou os botões aqui de limpar a descrição, enviar ou se o
funcionário quer remover alguma coisa que ele fez errado, ou uma obra que na verdade não foi
realizada, tem o botão remover e ai depois que ele marca todos os pontos do mapa, ele atribui
uma descrição geral por exemplo: obras abertas do deputado tal, obras da praça general osório
2017 e ele finaliza e envia todas as modificações, tipo um commit hahahaha

Mediadora: Só uma pergunta específica, que eu acho que eu já sei a resposta, mas só pra
confirmar, as duas soluções tem alguma funcionalidade que vocês acham que seja inteiramente
de fantasia? Ou todas vocês acreditam?

Participante 2: Isso aqui tudo dá pra realizar, eu acho (falando sobre a solução do outro
grupo)

Participante 4: A de vocês também

Participante 1: Achei legal também os pontinhos que vocês marcaram, por exemplo,
calçada tem uma calçadinha com buraco

Mediadora: Então, pensando assim em uma solução que digamos que vocês integrassem,
vocês conseguem enxergar uma integração entre os dois sistemas que vocês construíram? Pegando
a funcionalidade de um, funcionalidade desse aqui e tal?

Participante 2: Com certeza

Participante 1: Sim, aderir mais funcionalidades ao nosso, a deles parece muito com a
nossa

Participante 3: Sim

Participante 4: Engraçado as coisas que tem em comum, sabe

Participante 2: Isso aqui, eu acho que o nosso popup poderia ser inserido no mapa deles

Participante 1: Eles fizeram também no mesmo mapa a solução por data e quando não
tem ninguém que reclamou, como ele falou o funcionário que fez a obra em um mesmo mapa

Participante 4: Sim

Participante 3: A única coisa que a gente fez aqui é que na hora que você for selecionar
aqui, um lugar que esteja totalmente azul, mas assim a única coisa que você colocou várias
coisas pra preencher, a gente só colocou um comentário, você fez todas as informações sendo
selecionadas por aqui,

Participante 4: Nisso a de vocês tá bem melhor e a gente colocaria tipo aqui,

Participante 3: uma calçada, quais as informações que são? Calçadas, descrição?
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Participante 2: Esse aqui no caso, seria um problema que um cidadão reportou, você tá
colocando a solução pra ele

Participante 1: Ai não tem como tu mudar né? a solução já vem preenchido, igual no
problema que alguém reportou, ele vem preenchido, conforme a pessoa reportou

Participante 3: dai dava enriquecer pra colocar aqui a parte de fotos, daria pra por, a gente
não colocou, de certa forma a gente já tá indicando que aqui é uma calçada

Participante 4: E dai, eu não sei se vocês chegaram a pensar nessa parte de relatórios
assim, se a gente inclui?

Participante 2: Sim cara, eu acho legal, o histórico lá também das modificações que já
foram feitas

Participante 3: Aparece aqui quem reportou o problema no de vocês? Ou você clica e só
aparece calçada?

Participante 1: Uma coisa que eu senti falta, agora que eu percebi, não tem a verba de
nenhuma obra tem?

Participante 4: É bom ter informação de custo né? Sempre que você vai fazer essa obra
pública, tem um orçamento antes, eles fazem o orçamento e o orçamento é importante para a
auditoria, daí isso é uma coisa que deveria constar nos relatórios ou talvez aqui do mapa, não sei
o onde seria melhor incluir, eu acho que nos dois né?

Participante 1: Nos dois, e os dois serem abertos pra todo mundo, qualquer pessoa que
tenha esse link consegue só ver

Participante 3: Ou se tivesse uma opção lá, quando você faz uma obra, você vai consertar
várias calçadas, não só um ponto aqui, poderia ter uma opção de você cadastrar uma obra na
outra aba aqui, dai te dão um código da obra e dai aqui na hora de inserir a melhoria né, a solução,
você coloca esse código

Participante 4: E esse histórico aqui poderia ser tipo, qualquer pessoa pode entrar lá e dar
uma olhada nas obras públicas que foram feitas porque é legal ter essa transparência do governo,
assim, as coisas que eles fazem na nossa cidade, porque o dinheiro que está vindo aqui é nosso
dinheiro

Participante 2: E vocês falaram de limitar pra colocar um marcador só na calçada, no
caso de praça, isso não dá problema? Porque não tem uma rua ali né, em termos da API

Participante 1: Eu tinha pensado em resolver isso ai tipo, alguém previamente estipular
o que é responsabilidade da prefeitura, por exemplo, se for o shopping mueller, ninguém pode
reportar um problema porque o shopping mueller é responsabilidade do muller, então aquela
área ali fica tipo, privada, a hora que tu clicar e reportar alguma coisa

Participante 3: Sim, daria pra liberar pra praças, ruas. . . mas a área privada seria pra?
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Participante 1: Mas isso seria, não sei se seria muito difícil implementar isso, seria mais
coisa que a API faz, tu tá usando o Google né?

Participante 4: Sim, um pouco mais do que a API faz. Se começar uma cidade dá pra
organizar, mas realmente é muito trabalhoso pra desenvolver isso, fazer isso

Participante 3: Sim, daria mas seria um pouco difícil fazer isso, é possível de fazer

Mediador: Sobre essa questão do privado, a gente tem que pensar o seguinte,
independente de ser público ou privado o papel da prefeitura é fiscalizar. Ou ela implementa
ou ela fiscaliza, eu não sei se eu limitaria as pessoas a reportarem, não faz sentido a prefeitura
resolver um problema mas faz sentido as pessoas publicarem sabe . . . Porque a prefeitura fala
assim, olha, shopping mueller ou sei lá qual for o shopping, vocês precisam fazer alguma coisa
porque as pessoas precisam transitar

Participante 4: Então, vamos um sistema pra multar os caras hahahahaha

Mediador: Multar é sempre a última ação, você notifica, você multa se ela não cumprir o
que foi solicitado

Participante 4: Mas você poderia fazer essas licitações aqui, pra integrar isso

Participante 3: Mas assim, a visualização do funcionário da prefeitura pode ser diferente
onde é privado e onde é público

Mediador: Faz sentido, imagina se lá o Marcelo ele vai lá fica todo animado e manda
reformar tudo o negócio, daí reformou tudo de uma área privada

Participante 1: O pior é que agora que eu me lembrei, poucas calçadas de Curitiba são
públicas né?! A responsabilidade é de quem é dono daquele terreno que tá na frente da calçada

Mediador: Mas ai que tá, a calçada é pública, mas a manutenção é privada, entendeu?
Mas a calçada é pública, porque você vai transitar por ela, por mais que tenha sido feita, mas a
manutenção a prefeitura cobra. Tem lugares que a manutenção é da prefeitura e tem outros que é
do morador, da empresa

Participante 3: Esse ponto ai que você falou é interessante, tem que ficar claro no sistema,
onde a manutenção é pública e onde é privada, por isso seria legal ter tudo no sistema

Mediador: É, exatamente, seria um ponto interessante, porque tá, uma praça por exemplo,
é manutenção da prefeitura, um imóvel, minha casa eu teria que fazer a manutenção

Participante 2: Mas tem um padrão? Aqui no centro pelo menos?

Mediador: Em teoria tem, aqui por exemplo, é essa pedra, São Tomé, ou algo assim,
aquela pedrinha que é toda irregular, dai você vai em outro lugar, lá é petit pave, então, cada
região tem, outra é cimento, enfim cada lugar tem um, mas em teoria fiscalizar isso é muito
difícil
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Participante 2: Mas você não é obrigado a fazer nesse padrão? O morador?

Mediador: O padrão da calçada? Eu acho que depende da região, por exemplo na sete, a
gente sabe que é um padrão, quando teve lá as obras da copa do mundo, eles colocaram aquelas
lajotas, isso foi a prefeitura que fez, não sei se ela cobrou das pessoas, a rua sim, a calçada eu não
sei se eles reformaram pra um evento, eu não sei se cobraram das pessoas, com certeza asfalto é
da população que paga, o que é quase sempre porque na verdade, com que dinheiro a prefeitura
faz as coisas? Com o dinheiro da população, a questão é se a população vai ter que reembolsar
mais algum valor específico

Participante 4: E a polêmica das calçadas de granito? No batel

Participante 1: Tem uma calçada de granito aqui em Curitiba?

Mediador: Tem

Participante 4: Tem, na maravilha do Batel. Mas isso é uma coisa que seria legal ter no
sistema mesmo, quais ruas são da prefeitura, das ruas de lá, eles já imprimem uma requisição
pra acelerar o processo deles e dai no privado você enviaria uma notificação pro responsável

Mediador: E ai vocês querem comentar mais alguma coisa? Leticia quer perguntar algo
pra eles?

Mediadora: Não, da minha parte era isso mesmo, se vocês quiserem fazer algum
comentário extra

Participante 3: Eu acho, por exemplo, aquela parte que ficou mais complicada no protótipo
é se assim, se eu sou um funcionário novo e não conheço as ruas de Curitiba, não tinha nenhuma
opção pra você buscar, então tipo o deputado vai lá e fala pra fazer uma reforma na praça ouvidor
pardinho, se você não sabe

Mediadora: É, eu confesso que quando eu vi vocês testando outras ruas, e isso foi uma
limitação minha, porque eu não sou de Curitiba, então como eu só conheço o Centro eu coloquei
todos os marcadores no Centro, em ruas que eu já andei na minha vida, mas realmente foi bem
surpresa, que vocês executaram, vocês sinceramente fizeram tudo que eu achei que vocês não
iriam fazer, por exemplo, eu estava observando aqui o grupo do Participante 2, o Participante 2
fez um zoom assim e foi pra outro país, eu pensei: eu nunca imaginava que ele iria fazer isso,
então foi bem interessante

Participante 2: hahahaaha, isso a gente aprende em prog1 Let, não subestime o usuário

Participante 3: A primeira vez que a gente foi tentar a gente não finalizou, ele achou que
tinha finalizado, mas não tinha

Mediadora: É, foi bem legal, eu achei que foi bem produtivo, vocês fizeram vários
comentários, mesmo de várias coisas que eu jamais pensaria em fazer então foi bem relevante e
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eu queria agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui de manhã, por terem aceito o meu
convite e é isso.

Mediador: Obrigado pessoal, foi muito produtivo
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APÊNDICE K – Transcrição das Atividades da
Dinâmica Online com Usuários

Grupo 1

Apresentação da Dinâmica e dos Cenários

Observador: A confidencialidade indica que a qualquer momento você pode me avisar,
que eu tiro seu nome da pesquisa. Daí só preciso que vocês deem um tickezinho lá no final
dizendo que vocês concordam

Participante 1: Okay, já vamos acertar aqui

Observador: Agora vou enviar um questionário que é só pra pegar questões de perfil
mesmo, dai vocês dois preencham também

Participante 1: beleza, consegui abrir e estou respondendo aqui. Não conheço nada que
tem nesse questionário hahaahahaha. Você considera Curitiba uma cidade acessível? NÃO!
hahahahaha. Terminamos!

Observador: Beleza, deixa eu só confirmar se eu compartilhei todas as coisas com vocês.
Chegou aí um documento persona, ou algo assim?

Participante 1: Sim, sim, acabei de receber, a gente já usou esse negócio de persona em
um negócio do Ebanx

Observador: Beleza, então deixa eu explicar com o que vocês vão trabalhar. A partir
de agora vocês esquecem quem vocês são e vocês vão se comportar como esse carinha ai que
eu coloquei, o Marcelo Silva, a partir de agora vai ter aqui a descrição dele certinho, vocês
não vão avaliar o sistema como se fossem o Participante 1 ou o Participante 2, vocês vão
ser ele. Então aqui, ele é um jovem de 30 anos, ele tem um perfil extrovertido e crítico e ele
está sempre preocupado com essas questões da sociedade e na melhoria do meio em que ele
está inserido, então, esse cara tem ensino médio completo e ele tem facilidade de manusear
computadores e também um grau de interesse em tecnologias e na arquitetura da cidade e em
sistemas computacionais. Então esse cenário 1 vocês não precisam avaliar, porque ele é só o
contexto. Esse cara ai da foto que agora são vocês, ele é um funcionário recém contratado da
prefeitura, então a partir de agora vocês trabalham no planejamento urbano de Curitiba. Nesse
setor, o prefeito deu uma missão pra vocês, que ele quer que vocês façam o planejamento da
cidade tendo como foco pedestres, vocês vão planejar a cidade pensando no que ficaria bom
para os pedestres, então, pensando nesta questão e tendo mais um problema, o país tá em crise,
então a gente não tem verba pra fazer tudo que vocês querem e vocês vão ter esse orçamento
limitado e com isso vocês perceberam que seria necessário pensar em algumas prioridades pra
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realizar uma modificação na cidade, por exemplo, nem tudo que uma pessoa reporta, você vai
poder resolver, já que você não tem dinheiro pra tudo, então pensando nisso, vocês pensaram
em algumas estratégias que pudessem auxiliar nisso e vocês decidiram que uma forma eficiente
de se fazer isso seria conversar com as pessoas ou entender o que as pessoas estão achando de
dificuldade na cidade. Então esse cenário 2 é o primeiro que vocês vão avaliar, eu vou mandar
agora o link com o protótipo pra vocês, veja se conseguiu abrir, é um link do github

Participante 1: Essa primeira atividade a gente critica o cenário 2, é isso?

Observador: O cenário 2 e o cenário 3. Abriu certinho aqui

Transcrição Fase 1

Observador: O cenário 2 e o cenário 3. Abriu certinho aqui

Participante 1: Abriu, o que você deseja fazer

Observador: Beleza, essas duas abas são as telas que vocês vão analisar, qual é a ideia,
vocês criticarem tudo que vocês acharem que não está bom no sistema, pode falar tipo, ah não
gostei do marcador ser vermelho, acho que isso não é ok, acho que devia ser uma janela diferente,
ou ah gostei dessa parte, tipo, não sejam bonzinhos, por isso que eu convidei gente que eu sei
que não vai ser boazinha hahahaha. Pode meter o pau, lembrem que vocês não vão meter o pau
em mim, porque tem gente que fica com vergonha hahahahaa

Participante 1/Participante 2: haahahahahaaha, pode deixar

Observador: Ai essa parte de crítica se vocês puderem, ir falando em voz alta pra eu
poder coletar o áudio junto, o que vocês tiverem criticando, o sistema tem as instruções ai, podem
ficar a vontade, e se vocês tiverem algum dúvida podem me perguntar

Participante 1/Participante 2: Okay! As críticas a gente vai inserindo na Atividade 1,
isso?

Participante 1: vou falando e inserindo?

Observador: Isso, vai falando o que você está pensando, ai no documento vocês escrevem
um compilado do que vocês acham que tem que mudar

Participante 1: Clique aqui pra registrar uma melhoria na cidade. Escolher um... Posso
escolher mais pontos... Primeiro ponto, vou colocar aqui, o sistema deixa vários marcadores e
não permite que eu retire alguns marcadores antes de enviar

Participante 2: Deixa eu ver, Ao escolher mais de um ponto, o sistema não retorna
informação ao usuário sobre qual ponto o sistema registrou a melhoria. é poderia ter algo para
saber qual ponto foi registrado melhoria no sistema

Participante 1: Se eu fiz uma melhoria daqui até aqui, eu gostaria de saber onde iniciou
ou terminou



239

Participante 2: Isso, anota isso

Participante 1: O sistema ao registrar uma melhoria

Participante 2: Em uma calçada

Participante 1: Não tem como registrar o inicio e fim. Sistema poderia registrar inicio e
fim.

Participante 2: Tem que ver se ele faz a verificação se é do lado direito ou esquerdo, aqui
ele diz se é calçada ou rua, mas poderia ter bem claro se é direita ou esquerda

Participante 1: Não indica qual lado da rua é aplicado a melhoria. Poderia também fazer
a seleção por região, por exemplo, apliquei piso tátil aqui em toda a quadra, poderia ter assim
uma seleção por região. Sistema não permite seleção de região no mapa. Tem alguma ideia do
que inserir mais?

Participante 2: Tem, se você inclui uma rua, clica em mais detalhes, tipo aqui, se você
colocou o piso mas no meio do caminho, não foi possível por algum motivo. Podia ter um jeito
que a melhoria foi feita até aqui, teve um obstáculo, continuou

Participante 1: O sistema não possibilita inserir intervalos de melhoria.

Participante 2: No meio do caminho, por algum motivo, não foi possível terminar a
melhoria. Tipo como se fosse uma reforma ali no meio, ou algo assim.

Participante 1: O sistema poderia ajustar intervalos. Que mais que a gente tem? Você
acha que tem algo mais?

Participante 2: Eu teria aqui um banco com as melhorias que já tão, mostrando o histórico
das melhorias registradas, ai você não precisa ficar o tempo todo digitando todas

Participante 1: o sistema poderia apresentar as melhorias já registradas anteriormente.
Podemos começar o próximo cenário daí?

Participante 2: Sim

Observador: Isso que eu ia avisar haahahaha, vocês tem mais 10 minutos

Participante 1: Okay

Participante 2: Deixa eu ler o cenário de novo. Inicia a leitura do cenário 3

Observador: Então, o cenário 3 é esse que vocês acabaram de fazer, agora então, seria o
cenário 2

Participante 1: Hahahahaa. Então é essa tela de reportar solução de um problema?

Observador: Isso, até se vocês não gostarem do nome das telas, podem colocar no
documento
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Participante 1: Okay! vamos lá. Clique no marcador para ver detalhes de um problema
informado. Aqui não tem calçada, problema na calçada... descreva a solução do problema

Participante 2: Acho que do jeito que tá ai é difícil escrever a solução do problema

Participante 1: Eu clico e tem isso, acho que eu preciso de mais informações pra
solucionar o problema. As informações apresentadas nos marcadores não são suficientes

Participante 2: Seria interessante ao clicar no marcador acessar a geografia do lugar

Participante 1: Depois clique com o botão direito para confirmar a solução do problema.
Então permite confirmar a solução antes de escrever a solução. Selecionei. Alguma coisa mais?

Participante 2: Aqui na calçada

Participante 1: O sistema poderia mostrar que salvou né, uma confirmação

Participante 2: Aham, uma confirmação

Participante 1: O sistema poderia mostrar uma janela pra confirmar o que mesmo?

Participante 2: Uma solução

Participante 1: Uma solução. Temos tempo ainda?

Observador: Vocês tem 5 minutos

Participante 1: Eu selecionei, coloquei, salvei, botão direito, eu não sei você mas como
eu saio daqui? O texto do inputbox poderia desaparecer

Participante 2: Eu sou aquele cara que trabalha na prefeitura, e se eu quiser agora um
relatório de tudo que eu fiz?

Participante 1: Não tem

Participante 2: Como eu sou funcionário eu tenho que saber o que eu fiz. Quantos
problemas resolvi, quantos problemas reportei

Participante 1: Como sou um funcionário, gostaria que o sistema tivesse uma
funcionalidade para emissão de um relatório do que foi realizado no sistema por período.
Mais alguma coisa? Acho que acabamos

Observador: Acabaram?

Participante 1: Acabamos

Observador: Vocês tiveram alguma dúvida? algo que não entenderam

Participante 1/Participante 2: Não, foi bem de boa

Transcrição Fase 2

Observador: Beleza, então a atividade 2... qual é a ideia, vocês pegaram, utilizaram esse
sistema, viram o que vocês acharam, gostaram de algumas coisas e de outras não, então qual é
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a missão de vocês... você pensem em um sistema mais perfeito possível, suas próprias críticas
podem ajudar vocês. Vocês podem escrever, desenhar, pegar algum desenho do google, tentar
montar, pra tentar demonstrar a ideia de vocês.

Participante 1: A gente prepara um protótipo ou só descreve?

Observador: Só descreve, porque o tempo é bem pouco, é só pra mostrar mais ou menos
o que vocês pensaram. Vocês podem representar do jeito que vocês quiserem, indicando o que
vocês queriam. Essa parte vocês tem 15 minutos pra fazer.

Participante 1: Let’s Go! Vamos colocar primeiro os elementos que a gente achou

Participante 2: Pensando em como seria. Poderia ser um aplicativo de celular, que localiza
tudo, tira as fotos, joga para o sistema

Participante 1: Acho que não seria bem mobile, mas sim responsivo

Participante 2: Sim, que você visse algo e pudesse jogar direto

Participante 1: O site deve ser responsivo, ou seja, irá se comportar em desktop e celular
da mesma forma

Participante 2: Porque nós vamos estar lá com o celular, arrumando o problema e vamos
informar

Participante 1: Que mais?

Participante 2: Que tire foto e que o sistema informe o cidadão que eu coloquei uma
solução e mande um sms, obrigado por ter ajudado, fazendo o cidadão ser parte do processo.

Participante 1: É.. funcionalidades..ok, o sistema permite cadastro de usuários

Participante 2: De cidadãos hahaahahaha

Participante 1: É cidadãos e funcionários, vou fazer um caso de uso hahaaahaha

Participante 2: É o cidadão vai estar cedendo informações sobre o problema que ele
gerou até a solução

Participante 1: O cidadão pode cadastrar um problema

Participante 2: Para prefeitura

Participante 1: Tela de sugerir melhoria. Acho que tá bom né. E funcionário pode

Participante 2: Cadastrar

Participante 1: Cadastrar solução, reportar solução do problema. Acho que seria legal
quando eu logo, aparece só pra mim, o que eu posso usar. Ao logar como cidadão

Participante 2: Ao logar como cidadão posso apenas sugerir

Participante 1: Como cidadão apenas sugerir aparece. Acho que o funcionário também
pode registrar ali
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Participante 2: Pode, porque ele também é cidadão

Participante 1: Ao logar como funcionário, todas as opções ficam disponíveis. Tá, as
telas. Para organizar o solução podia ser um textarea. Aqui a gente teria uma única descrição e
solução e uma foto

Participante 2: Aham

Participante 1: Vamos fazer assim, tela sugerir melhoria. A tela sugerir melhoria vou ter
as instruções de uso e poder sugerir um nome para a solução, ter um campo de texto maior pra
descrever a solução. Aqui a gente pode usar a mesma, dai a foto, caso esteja em modo mobile
abre a câmera

Participante 2: Abrir foto, colocar as soluções no mapa. Pode abrir o mapa, se tiver no
mobile ele já se localiza

Participante 1: Mas o mobile... ele abre aqui já

Participante 2: No mapa

Participante 1: No mapa eu vou clicar e fazer uma linha no mapa, tendo indicadores.
Perfeito. Aqui vai ter onde o usuário pode traçar. No mapa haverá um ícone de área onde o
usuário poderá traçar áreas retangulares.

Participante 2: Criar a tela de cadastro se ele quiser acompanhar

Participante 1: Isso, nome, celular, fazer uma tela bem simples, endereço, campos
necessários

Participante 2: Dai ele faz as escolhas de como ele quer as informações, se é por email
ou se é por mensagem

Participante 1: Checkbox pra definir onde receber as informações. Eu acho que só por
email, porque sms gera gasto

Participante 2: E a tela de cadastro tem a opção, se a pessoa não quiser se identificar

Participante 1: Botão para fazer reclamação anônima, porque as vezes a pessoa se sente
perseguida. Se a gente tem a tela de cadastro, a gente tem a tela de login que o usuário entra e
informa esses campos CPF, Senha. Aqui vai ter uma tela cadastrar, okay temos tela de cadastro,
login, sugerir melhoria e

Participante 2: Reportar solução de problema

Participante 1: Campo de texto para inserir descrição da solução do problema, após
enviar. A foto mesma coisa, aqui não tem reta, porque, já está cadastrado. Eu vou ter o mapa da
mesma forma, selecionar melhorias e acabou. Ai tem o botão enviar solução de problema.

Participante 2: É interessante esse aqui de acompanhar o andamento, quando foi feito o
registro, pra informar o prefeito, quando foi feita a solicitação
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Participante 1: Isso é outra tela, acompanhamento de soluções, essa tela pesquisa pelo
registro da solução e aqui representam as

Participante 2: Movimentações desde o registro até a solução final, porque você reporta
dentro do sistema e depois tem algo avisando

Participante 1: Eu tenho também a tela de relatório, acho que não precisa de uma tela pra
isso, acho que pode ser um botão, aqui a gente pode ter um botão de relatório, gerar relatório

Participante 2: Isso, se eu precisar de mais informações, gerar relatório

Participante 1: Os campos informados para o botão gerar relatório

Participante 2: Do problema inicial era isso, se reclamaram de um monte de lugar tem um
registro. Esse para o prefeito. Eu tenho que criar um alerta lá dizendo porque o prefeito quer que
você faça ali, mas o sistema tá dizendo que na rua do lado tem problema, então criar um sistema
de alerta quando não for, aqui você relatou, aqui ninguém relatou, mas o prefeito mandou ele.

Participante 1: Mas se o prefeito mandou, assim que o sistema for implantado todos os
funcionários vão ter acesso pra informar

Participante 2: Sim mas não é prioridade.

Participante 1: Então ter um indicador de prioridade

Participante 2: Sim, prioridade onde tiver mais indicações.

Participante 1: Poderia ser Escala Likert

Participante 2: Isso, por meio de escala Likert

Participante 1: Mas a prioridade tem que ser um botão, dai ela vai ser o usuário
registrado, pra um usuário pode ser uma prioridade dai aparece pro funcionário. Uma tela
de acompanhamento de soluções aqui, tela de sugerir melhoria, tela de login, acho que é isso

Participante 2: Isso, a prioridade teria que ter uma tela pra saber se o cidadão fez isso, ou
se o carinha fez isso, e quando o usuário sugerir uma melhoria, o cidadão receber uma notificação

Participante 1: Ao cadastrar uma melhoria o sistema enviará internamente uma
notificação, pode ser um popup?

Participante 2: Sim

Participante 1: Aos funcionários. Aqui em cima notificações.

Participante 2: Acho que aqui

Participante 1: Canto superior direito. Acho que acabou o tempo né? hahahahaha se
deixar vou ficar 2h aqui

Observador: hahaahahaha, te dei uns 5 minutos a mais, porque a discussão estava
rendendo
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Participante 1: hahahahahaha

Observador: Agora vocês ficam em standby enquanto faço isso com o outro grupo, dai
chamo vocês de novo pra gente fazer a atividade 3, beleza?

Participante 1/Participante 2: Beleza, até daqui a pouco.

Grupo 2

Apresentação da Dinâmica e dos Cenários

Participante 3: Recebi mensagem, no momento as mensagens do Hangouts são
experimentais no Firefox, vocês estão pelo Chrome

Observador: Sim

Participante 4: Eu tbm

Observador: Estou compartilhando aqui os arquivos com vocês, vejam ai se chegou no
email

Participante 3/Participante 4: Chegou!

Observador: Então, esse termo conforme eu falei pra vocês é pra dizer que vocês
concordam em participar da pesquisa, esse termo aqui está dizendo que vocês vão analisar
o protótipo do sistema que é um dos resultados da minha dissertação, está aqui que vocês vão
avaliar e a participação de vocês vai ser em três atividades, as duas primeiras são entre vocês
dois e a ultima vai ser junto com o último grupo. Na confidencialidade, diz que nós não vamos
divulgar os nomes de vocês, que vocês podem sair da pesquisa a qualquer momento e eu vou
coletar o áudio somente pra ser mais fácil de analisar depois, beleza, ai é só dar um cliquezinho
no final da página.

Participante 3: É só apertar aqui o negócio, clique aqui pra assinar os termos

Observador: Então como vai funcionar, eu vou ficar conectada com vocês ai no hangouts
analisando e vocês podem ir tirando dúvidas, então a gente vai começar as atividades, em alguma
dúvida é só me chamar aqui. Eu vou pedir pra sempre que vocês estiverem pensando em alguma
coisa vocês falarem ela em voz alta, só pra poder ir coletando o áudio. Vocês receberam um
arquivo questionário e um arquivo persona.

Participante 4: Sim, questionário

Observador: Esse apelido ai pode ser qualquer coisa

Participante 3: Viu, setor público tem que ser só municipal?

Observador: Não, setor público geral

Participante 3: Ah fechou



245

Observador: Tem umas perguntas de Curitiba, porque a pesquisa foi feita aqui. Então
como vocês terminaram é só abrir aqui um Persona, a descrição dos dois é igual, a única coisa
que muda é o gênero. Qual a missão de vocês hoje, a partir de agora, vocês vão pensar como
essas personas, a partir de agora vocês são eles, eu vou ler a descrição só de um porque são iguais,
a Luciana é uma jovem de 30 anos e tem um perfil extrovertido e crítico e ela sempre se preocupa
com as questões da sociedade e com a melhoria do meio. Ela tem o ensino médio completo,
facilidade de manusear computadores e um grande interesse em novas tecnologias e na melhoria
da cidade e de sistemas computacionais. Tendo isso em seu perfil, então a gente entra aqui no
contexto que vocês vão trabalhar, vocês foram recém contratados pela prefeitura de Curitiba,
por um concurso público e vocês vão trabalhar em um setor de planejamento urbano, tendo
isso, vocês receberam do prefeito a missão que vocês tem que realizar o planejamento urbano
tendo como foco os pedestres, vocês vão pensar em como melhorar a cidade pros pedestres se
locomoverem melhor, só que vocês tem um problema, como o país está em crise vocês tem
pouca verba pra fazer isso, então, vocês precisam pensar em prioridades, vocês não poder atender
todas as solicitações ou fazer tudo que vocês quiserem. Então, como vocês sempre estiveram
em projetos sociais, conversando com as pessoas, vocês entenderam que ouvir as pessoas era
a melhor forma de fazer isso, então ai vocês entram nos dois cenários, estou mandando ai um
link do github com o protótipo do sistema. Ele tem duas abas ai que são os dois cenários que
vocês vão analisar, essas interfaces são pra ajudar vocês nesse problema que foi relatado, aqui
nos cenários coloquei uma colinha de qual interface é de qual cenário. Esses marcadores são
todos os problemas que as pessoas relataram na cidade, vocês tem nesse mapa todos os sistemas
que foram informados pelos cidadãos e vocês tiveram uma visão de quais problemas tem na
cidade, a partir disso vocês vão analisar se a interface está ok pra fazer isso, por exemplo, vocês
podem falar não gosto dos marcadores, das abas, vai ser uma crítica mesmo, vocês vao colocar
no documento atividade 1 tudo o que vocês gostaram e o que vocês não gostaram, dai vocês
analisam essas duas telas, a reportar solução e a sugerir melhoria. Deu pra entender?

Participante 3: Deu sim, fechou

Observador: Vocês vão manusear o sistema mesmo

Participante 4: Ah entendi, ai eu coloco nessa atividade 1?

Observador: Isso, vocês podem discutir entre vocês, e eu vou dar um tempo pra vocês
fazerem isso

Participante 4: Entendi

Transcrição Fase 1

Observador: Beleza, então vocês tem 20 minutos pra fazer essa atividade 1

Participante 4: Eu posso colocar esse marcador aqui dentro dos bloquinhos, isso é
possível? por exemplo, se eu tivesse um prédio não poderia né
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Observador: Se você acha isso um problema pode colocar no documento

Participante 4: Beleza então. Como é o nome desse coisinha vermelha mesmo?

Participante 3: Marcador. A hora que você clica em enviar ele mantém o marcador?

Observador: Não, se você considera que esse é um problema, pode anotar

Participante 3: Ah entendi! O que você acha se eu clicar no marcador ao invés dele ficar
travado aqui em cima, por exemplo, você coloca o marcador abrir um popup do lado

Participante 4: Era isso que eu tinha pensado! se a pessoa clicou ali obviamente ela vai
querer colocar a descrição

Participante 3: Sim sim

Participante 4: Eu particularmente tiraria essa parte de cima e deixava só o mapa, ai
quando eu clicasse apareceria um bloquinho aqui

Participante 3: Verdade, dá pra fazer um javascript pra abrir uma animaçãozinha. Popup
e tal. Posso colocar termo técnico?

Observador: Pode sim!

Participante 4: Coloquei um monte de marcador aqui e não tem como descrever só um
deles né?

Observador: Depende da sua percepção, se você acha que isso é um problema

Participante 4: Então, não dá pra você se arrepender de colocar uma melhoria, né

Participante 3: Eu penso assim, a partir do momento que você coloca o marcador e você
vai reportar um problema devia ter uma opção pra você excluir antes de enviar

Participante 4: Você coloca isso lá, Participante 3?

Participante 3: Coloco sim, fechou!

Participante 3: Eu faria o envio de uma vez, colocaria os marcadores necessários e
enviaria de uma vez

Participante 4: Escreve lá

Participante 4: Se o cara clicou ali, seria no sentido de clico no mapa e aparecer ele

Participante 3: É, a ideia é ele clicar ali e aparecer na lateral, em cima

Participante 4: Ah sim, era só pra confirmar se era isso mesmo. Mais alguma coisa

Participante 3: Não que eu tenha observado aqui

Participante 4: É, acho que era só isso mesmo

Participante 3: Eu acho que nesse solução de problema podia ter o mesmo esquema lá do
popup lateral
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Participante 4: Calma ae, pode falar

Participante 3: Aqui em vez de você deixar a descrição em cima, deixar um popup e você
ter uma descrição mas detalhada, por exemplo, calçada fora do padrão teria o nome da pessoa

Participante 4: É, eu acho que tinha que ter o nome da pessoa

Participante 3: Porque as vezes você pode pegar, se bem que é interno né?

Observador: Sim, esse é um sistema da prefeitura mesmo, os cidadãos informaram esses
problemas usando um outro sistema

Participante 4: Ah entendi! Acho que teria que ter o nome da pessoa que colocou essa
situação, porque vai que seja alguém que não seja a favor do governo

Participante 3: Sim, vai que queira dar uma trollada

Participante 4: Até porque depois a prefeitura podia fazer um marketing dizendo, olha a
gente ligou pra pessoa informando que foi solucionado o problema

Participante 3: Verdade

Participante 3: Ah, uma coisa que eu acho que seria interessante é a gente tem uma mapa,
certo, mas esse mapa podia aparecer mais ou menos a localização deste ponto, por exemplo um
numero tal

Participante 4: É uma referencia

Participante 3: Sim, porque eu posso colocar um marcador away, mas não
necessariamente eu sei se eu não sou bom de localização

Participante 4: No Sugere ou no solução?

Participante 3: Acho que no sugere. Ai não sei como colocar essa opção

Participante 4: Ponto de referencia?

Participante 3: Isso. E um telefone de contato, né?! Vou colocar telefone e email de
contato

Participante 4: Outra coisa, esse sistema seria só pro usuário né? Onde que ficaria o
problema solucionado, problema em análise, como eu sei qual a situação desse problema?

Participante 3: Seria um sistema tipo de chamado, a pessoa informa que tem um problema
na rua x e você informa esse problema foi executado, analisado

Participante 4: Talvez seja importante saber se alguém leu o problema, resolveu, qual
atitude ela teve

Participante 3:Poderia ter uma aba no site da prefeitura com esse layout aqui mesmo,
com a sugestão, falar assim, a hora que a pessoa informa gera um número de protocolo, dai vai
lá no site, aparece o mapa, uma caixa com a descrição tipo problema solucionado, algo assim
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Participante 4: É

Observador: Pode colocar isso como sugestão

Participante 4: Mas também se deixar esse campo situação, tem que ter um prazo pra ele
sumir do mapa, senão ele vai ficar cheio de pontos

Participante 3: Pode sei lá, ficar um mês e meio no mapa, com outra cor, grava esse
histórico no banco e dai fica só no mapa os que estão naquele período e os outros só no banco

Participante 4: Ah então isso podia ser uma aba a mais, problemas solucionados

Participante 3: Participante 4, dá uma olhada no que eu escrevi lá ver se você concorda

Participante 4: Ah achei legal

Participante 3: Sim, dai se muda a situação a pessoa consulta ou recebe uma notificação,
pode ter uma opção, quero receber notificações

Observador: Vocês tem 3 minutos

Participante 4: Aah não Observador hahahahahaha. Deixa eu fazer um teste, o que é,
criei um ponto, vamos lá, qual a medida que vocês usam pra inserir um ponto perto? se varias
pessoas reportarem um problema

Observador: Insere tudo junto, você tá vendo ali onde tem um monte de marcador, ali é
um monte de gente que reportou o mesmo problema

Participante 4: Aaah entendi, pensei em algo tipo clusterização. Não permitir que mais
de uma pessoa reporte, mas pode ser interessante, agora não sei

Participante 3: Acho que seria legal, mas podia dar tipo prioridades

Participante 4: Podíamos colocar um campo de prioridades, se mais de uma pessoa
reportar ele tem que ter prioridades

Participante 3: Tipo, se é um problema no meio fio, você pode não dar prioridade, mas se
tiver no meio da calçada da rua, teria prioridade e seria vermelho

Participante 4: Eu acho que esse campo de prioridade seria no reportar solução, eu
coloquei no sugerir melhoria mas não é. Senão tudo que a pessoa reportar ela vai achar que é
prioridade

Participante 3: Isso, conforme pessoas vão reportando vai aumentando o nível de
prioridade

Observador: Então posso finalizar a parte 1?

Participante 4: Pode

Transcrição Fase 2
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Observador: Então vamos começar a parte 2, essa vocês vão se divertir mais. Agora
vocês vão pensar em um sistema perfeito, vocês tiveram o protótipo, com base nele qual seria o
sistema perfeito, pode se basear nas críticas de vocês. Então vocês vão pensar nisso, vocês podem
desenhar isso, escrever, podem fazer do jeito que vocês quiserem, pode montar com elementos
do google, podem fazer do jeito que vocês quiserem, pensem nos seus sistemas perfeitos

Participante 4: O que você acha Participante 3

Participante 3: Acho que desenhar fica mais legal. Vou tentar fazer alguma coisa

Observador: Vocês tem 20 minutos também

Participante 3: Viu, você acha melhor fazer o marcador em cima do mapa ou na lateral?

Participante 4: Como assim?

Participante 3: Colocar aqui em cima ou na lateral?

Participante 4: Acho que tinha que ser em cima do marcador pra pessoa não se perder,
porque quem vai mexer nesse sistema são pessoas que não estão familiarizadas com a informática

Participante 3: Escrevi problema errado hahahahahaha. Como era mesmo pra escrever?

Participante 4: Situação

Participante 3: Aqui tem as informações do solicitante

Participante 4: Quando a gente muda a situação teria que mudar a data

Participante 3: Sim, data, vou começar a florear aqui, teria que colocar mais campos aqui.
Quando clicar no solicitante ele abriria pra colocar as informações, quando clicar em situação
iria abrir pra ver a situação

Participante 4: Mas isso na aba? na sugerir isso não ficaria visível, essa situação seria em
análise, em andamento

Participante 3: Verdade, vamos colocar isso aqui só na outra, depois a gente replica e tira
o que precisa. Viu, to colocando aqui do lado mas era pra vir dentro desse aqui mesmo

Participante 4: Teria também aquela situação, se a pessoa tivesse logada esse solicitante
pegaria direto as informações da pessoa, mas coloque ali do ladinho

Participante 3: Nome, Teria isso aqui dentro do solicitante né? As informações e tal

Participante 4: Na situação a partir do momento que a pessoa coloca essa situação, ela
seria automática e não iria aparecer aqui, só na outra tela

Participante 3: Ah sim, o protocolo vai gerar depois também

Participante 4: Seria aqui em análise, em andamento, concluído e o que?

Participante 3: Acho que seria esses 3

Participante 4: Será que não teria um rejeitado?
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Participante 3: Sim, tipo informação não procedente

Participante 4: Mais alguma coisa?

Participante 3: Acho que não, talvez replicar esse cara aqui

Participante 4: Ah sim, entendi

Participante 4: Acho que é isso

Participante 3: Isso ai, pera ai... achei , agora to feliz hahahahaha, agora tá certo

Todos os Grupos

Transcrição Fase 3

Observador: Então vamos pra ultima parte, vou chamar o Participante 1 e Participante 2
aqui. Todo mundo conseguindo escutar bem, então agora a atividade é vocês mostrarem pros
amiguinhos os sistemas perfeitos. Então, alguém gostaria de começar?

Participante 1: Então eu vou apresentar o nosso. Deixa eu ver como compartilhar a tela.
Bom gente, deu algum problema aqui pra compartilhar, quer fazer vocês primeiro?

Participante 4: Participante 3, pode ser?

Participante 3: Pode! Tão vendo ai? Então esse aqui é o sistema perfeito que a gente
pensou em 20 minutos, temos aqui o marcador, dentro, essa aqui é a tela do sugerir melhoria,
então você tem no fundo aqui o mapa, quando você abre o marcador aparece ele vai abrir essa
telinha aqui, aqui você vai colocar requisição se é rebaixamento, calçada, ou outra coisa. Se você
clica aqui em solicitante ele não vai abrir aqui na lateral e sim pra baixo e dai vai ter algumas
informações nome, rg, email. Se a pessoa estiver logada, a gente pensou esse sistema aqui pra
colocar dentro do site da prefeitura como um sistema à parte, dai a gente teria um sistema de
login, que a pessoa não precisa ficar digitando isso aqui, se a pessoa já tem os dados cadastrados
ela puxa as informações, ai você pode fazer o envio da solicitação, ou se quiser pode fechar
aqui e ah lembrei de uma coisa que esqueci de colocar, é coloquei o fechar aqui mas esqueci de
colocar o enviar tudo de uma vez, caso eu faça várias solicitações ao mesmo tempo

Participante 1: Entendi

Participante 4: A outra tela que é a solução de problema, temos aqui os dados que a
pessoa já preencheu antes, aqui a pessoa vai ter como consultar a solução dela, aqui por exemplo,
no sugerir melhoria, então aqui a gente vai ter a situação, as solicitações, no caso você tem a
possibilidade quando você abre uma solicitação pra você receber por email, sms ou não ou só
ir no site consultar. Aqui tem a data da solicitação, a data da ultima atualização e o número do
protocolo e é isso aí

Participante 1: Bom, acho que vocês podem compartilhar o nosso e abrir a tela dai, pode
ser?
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Observador: Sim, deixa eu dar permissão aqui pra eles

Participante 1: Legal que vocês fizeram o protótipo e tal

Participante 1: Pessoal, estão conseguindo ver certinho? Ali na parte de funcionalidades,
a gente coloca algumas premissas que o sistema vai ter que realizar, que ele seja responsivo
pra funcionar bem em desktops e smartphones, o sistema então permite cadastro de cidadãos e
funcionários. O cidadão pode cadastrar um problema, através da tela de sugerir melhoria, mas
ele não pode reportar uma solução de um problema. Um funcionário pode cadastrar uma solução
de um problema ou sugerir uma melhoria, ao logar como cidadão ele só tem acesso as funções
que ele pode fazer, como funcionário todas as opções aparecem disponíveis, e ai cada slide a
gente foi colocando a descrição de cada tela, como se fossem os campos e tal. Na tela de cadastro
tem nome, CPF e senha, endereço, os campos necessários pra endereço e email, uma função se
ele deseja receber as informações por email, checkbox ali,

Participante 2: E ele pode optar por não se cadastrar, ou seja, ser uma pessoa anônima.

Participante 1: Na tela de login, CPF, senha e o botão entrar. Na tela de sugerir melhoria,
ele tem a mesma coisa da tela anterior que era as instruções de uso, um campo para sugerir o
nome da solução, ai algumas informações a mais na hora de cadastrar uma solução, ter o nome
da solução, descrição da solução e abrir uma foto, no caso mobile abrir a câmera pro usuário
tirar uma foto do local. Também colocamos um ícone de reta, onde o usuário pode traçar retas e
intervalos, como se fosse intervalo de uma rua ou uma quadra, também haverá um ícone de área
onde o usuário pode traçar áreas retangulares. Ai tinha a inserção de prioridades, por meio de
uma escala Likert, que é aquela escala de

Participante 2: Importante, Não importante

Participante 1: São cinco níveis ali de principais. No sugerir melhoria, então, o sistema
gera internamente uma notificação aos usuários quando um funcionário faz uma modificação
naquela via. A próxima tela aqui de reportar solução de problema vai ter as instruções de uso,
campo pra inserir a descrição da solução do problema, vai ter abrir foto, no caso, de mobile
abrir uma câmera pra tirar foto de qual foi a resolução do problema. Mapa para selecionar
melhorias anteriores que é a mesma coisa que já existia, um botão enviar solução de problema,
dois campos de calendário de inicio e fim para gerar relatório, nesse caso o funcionário pode
gerar um relatório do que ele fez no dia e no período, como ele é um funcionário a gente achou
importante ele ter uma função pra gerar um PDF, um relatório pra ele poder reportar o que ele
fez ou o que ele trabalhou naquele período, ai no notificações, seria no canto superior direito um
menuzinho pra ele poder ver as notificações, conforme um cidadão informou um problema, já
chega uma notificação para um funcionário verificar. Tela acompanhamento de soluções, essa
tela

Participante 2: Essa tela ele vai poder acompanhar a onde está a solicitação, por exemplo,
enviei pro departamento de obras, vou poder verificar, com quem está o problema, se já agendou
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uma data pra realizar aquela obra, se o financeiro liberou a verba ou não, pra ele saber exatamente
como está aquele problema e como está o acompanhamento.

Participante 1: Seria essa a fachada do nosso sistema

Observador: Beleza, todo mundo entendeu o sistema de todo mundo?

Participante 4: Aham

Observador: Beleza, então vou fazer algumas perguntas só pra integrar as coisas.
Primeiro, tem alguma coisa que vocês colocaram no sistema e não é possível implementar?
Computacionalmente falando, algo que seja muito ilusório que não dê pra programar

Participante 4: Não, tudo ali é possível só é difícil hahahahaha

Observador: Não importa se é difícil, dá pra fazer? essa é a minha pergunta

Participante 1: Dá

Observador: Então vocês viram as soluções, cada grupo, apresentou algumas coisas que
são similares e algumas coisas diferentes, tipo, o grupo do Participante 1 apresentou essa questão
do relatório e o grupo aqui apresentou assim prioridades, são coisas diferentes, vocês veem
algum jeito dos sistemas de vocês se integrarem pra virar um sistema ainda melhor? por exemplo,
pegar as funcionalidades boas daqui, outras que são bem legais? Ou não, vocês acham que os
sistemas de vocês não dá pra fazer isso?

Participante 1: Vendo os dois sistemas, eu acho que a diferença importante é que o
sistema deles possui poucas telas e o nosso possui muitas, então seria legal um meio termo pra
ou pegar uma informação mais centralizada em um lugar só e não muitas telas como o nosso,
fazer um meio termo seria bem legal

Participante 3: Mas ai entra a questão de vocês pensarem em fazer cadastro de funcionário
dai eles colocaram também a questão de relatório pra saber a situação, foi uma coisa que assim a
gente não pensou dai

Participante 3: Tem também aquela questão da foto que eu achei bem legal, você trazer
a foto do problema. Essa questão das telas que o Participante 1 falou é bem interessante, pro
funcionário não teria problema ter tantas telas, porque haveria grande possibilidade dele estar
trabalhando em um desktop. Mas pro cliente, pro usuário final, acho que uma ou duas telas seria
fundamental, porque eu não precisaria ficar navegando muito e nem consumindo muitos dados,
pensando que ele vai trabalhar no mobile.

Participante 4: E pensando também que geralmente ele não tem conhecimento em
informática né gente, então o menos é mais

Observador: Então pra essa integração considerem que ele vai estar usando o desktop
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Participante 3: Acho que da mesma forma poucas telas pro cliente seria melhor, claro,
se elas estiverem bem distribuídas e apresentadas, se tiverem o conceito dos padrões, acho que
menos é mais

Observador: Entendi, então vocês enxergam que é possível integrar, obviamente seria
necessário modificar algumas coisas, mas dá pra integrar?

Participante 3/Participante 4: Dá

Observador: Nessa avaliação de vocês especificamente, vocês não citaram muito o layout,
eu queria saber a opinião de vocês sobre layout

Participante 3: Então, na tela cientista da computação e na minha experiencia de empresa,
acho que o design ficou de boa até, mas quando você tá tratando ali clicar no marcador, por
exemplo, buraco da calçada acho que dava pra trabalhar o layout melhor, acho que a API abre
pra trabalhar design de cor, animaçãozinha, abrindo e fechando

Observador: Aqui no do Participante 3 e Participante 4 eles sugeriram ter um menu
popup lá, vocês acham que seria uma modificação. O nome das telas o que vocês acharam?

Participante 1: Acho que podia ter um nome que captasse mais o nome do cliente, tipo
de marketing. Algo tipo, tem um buraco aqui hahahahaha

Participante 3: Sim, ao meu ver tá bem técnico. No waze mesmo tem os ícones diferentes
pra policial, buraco, rua, serem ícones diferentes tipo o waze, talvez teria que fazer o desenho de
uma calçada com buraco no meio, ou também, o ícone e a descrição

Participante 1: Isso categorizar os ícones, também uma classificação seria categorizar os
ícones pra deficientes, cadeirantes um ícone, deficientes visuais outro ícone

Observador: Entendi, e o Participante 2 tinha dado uma sugestão bem legal de você ter
problemas padrões que você encontra na cidade pra você tipo selecionar, o que vocês acham
disso?

Participante 4: Acho que isso seria bem melhor, porque selecionando a probabilidade de
ter erro no sistema seria bem menor e quanto menos possível pro usuário preencher é melhor
hahahaha Porque até por questão de fazer uma análise depois buraco com S, buraco sem S. Acho
que selecionar seja melhor

Observador: Vocês tem mais alguma coisa pra complementar?

Todos: Não
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APÊNDICE L – Transcrição da Entrevista realizada
os especialistas da academia

Profissional Academia 1: Então Profissional Academia 2, a Observador tá com uma
demanda aqui que é o trabalho dela, ela é mestranda do professor aqui da informática que
até fez um trabalho bem legal com os cadeirantes, dai ela queria uma opinião do pessoal de
planejamento, então o Profissional Academia 2 ele é arquiteto e urbanista, fazendo também o
mestrado dele, ele é nosso servidor inclusive, ele faz o mestrado dele no PPGEC então a gente
pode tentar te ajudar

Observador: Então, qual é a nossa ideia: é bem naquela base dos cadeirantes mesmo,
lá na aplicação dos cadeirantes tem uma parte que as pessoas podem informar quando elas
encontram um problema na rua, encontrei um buraco, uma árvore caída ou algo do tipo, então a
gente fez essa segunda aplicação pra tentar mandar pra equipe de planejamento urbano pra tentar
ajudar eles de onde a população informou essas coisas

Profissional Academia 1: Qual que é esse aplicativo?

Observador: É um protótipo novo que estamos fazendo

Profissional Academia 1: Ah, vocês fizeram! E ai vocês divulgaram isso para a população,
para os cadeirantes

Observador: Elas estão em fase de testes primeiro

Profissional Academia 1: Ah isso é um teste primeiramente, então vocês tiveram alguns
cobaias que andaram pela cidade e informaram alguns problemas

Observador: Isso, então cada marcador desse aqui apresenta um problema, nesse ponto
aqui, por exemplo, ele encontrou que não tem rebaixamento e ele foi informando, aqui não tem
calçada e assim por diante, vários problemas que ele encontra na rua, ele pega o celular dele
e informa que ele encontrou o problema ali, pode tirar uma foto e dai essa aplicação pegaria
todos esses problemas e jogaria em um mapa pra equipe de planejamento urbano poder ver esses
problemas de algum jeito

Profissional Academia 1: Vocês conhecem o sistema 156 de reclamação? Pois é,
seria muito interessante que tivesse alguma integração, ou que isso fosse o 156 e ai gerasse
imediatamente um mapa dos diferentes problemas, isso seria super legal, eu acho

Profissional Academia 2: Exatamente, antes da pessoa ligar ela poderia ver no mapa se o
problema dela já está lá no mapa
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Profissional Academia 1: É, por exemplo, o 156 vai lá e recolhe as reclamações e eles
vão agrupando isso, por exemplo, se for queixa de ruído, que é uma queixa grande que tem e de
repente os técnicos, o gestor, podem requisitar, ah quero saber ruído, como isso está acontecendo.
Acho que interessante também ter um aplicativo bem direcionado, focado nisso, mas seria mais
útil se fosse uma coisa mais ampla e que você conseguisse colocar seus layers conforme você
agrupava as coisas até porque as vezes uma coisa implica em outra, por exemplo, a gente viu
questões em um estudo do batel, a gente fez um mapeamento de ruido e de acidente de transito,
então a gente tem mais acidente onde é mais ruidoso, porque, tem mais carro, ruido é muito
relacionado a motorização e um lugar que é mais calmo, tem menos ruído temos menos acidente,
então as vezes tem ligações que você pode fazer, porque aqui, fica uma coisa muito pontual

Observador: Entendi, então seria interessante integrar tudo pra ser algo mais completo

Profissional Academia 1: Ah sim, porque no planejamento muita coisa vai fazer sentido
porque você consegue integrar e aqui tá uma coisa bem focada

Profissional Academia 2: Talvez se você tentar mapear outros dados e você fosse fazendo
algumas camadas, alguns layers pra ver as regiões que tem maior tráfego, regiões que tem o
maior número de pessoas, regiões que tem o maior aporte de atividade comercial, que prestam
serviço, talvez se você reunir isso, você consegue identificar alguns problemas, por exemplo, não
tem a guia rebaixada mas não tem porque é uma via de alto fluxo, então existe uma interação
com o pedestre muito menor e também por exemplo eu vejo, talvez você colocou ali, não tem
guia rebaixada,você meio que filtrar essas ocorrências de acordo com o tipo, por exemplo, uma
árvore caiu porque teve um temporal, então foi uma eventualidade, um acidente, por exemplo,
não tem rebaixamento, não tem porque é precário, ou porque nunca existiu. É um problema de
infraestrutura, ah existe um acesso pra cadeirante tal mas ele é precário, é uma estrutura que está
debilitada. Então talvez, fazer marcadores por cor, por tipo seria interessante pra você ver como
está concentrado essas problemáticas, fica mais fácil pra quem tem que tomar essa decisão e
gerenciar esses problemas

Profissional Academia 1: E eu acho que vinculado, porque criar outra coisa, embora
interessante, mas você cria mais um negócio quando você já tem um sistema e se eu tivesse no
lugar do gestor, eu acharia muito mais atrativo criar uma coisa pro 156, onde a gente consegue
ver várias coisas ai seria bem legal, você vincularia com um banco de dados que já existe e ai
você teria esses problemas em tempo real aparecendo e ai teria que pensar como essas coisas de
visualizar, como você consegue integrar esses dados

Observador: Entendi, até por isso que a gente queria essa conversa com vocês porque a
gente de computação já tem uma ideia muito fechada, mas a gente queria ter uma visão do outro
lado, por que a gente, por exemplo, não tinha pensado em integrar o 156

Profissional Academia 2: Isso quem sabe lá vocês encontrem uns dados que sejam até
mais vantajosos.
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Profissional Academia 1: É, porque o 156 é o canal que tem pra fazer isso aqui, mas
não vê espacialmente, isso não acontece, então teria que passar por todo o processo, o IPPUC
teria que ter o interesse em desvendar e analisar quantas reclamações tem sobre calçada e não
é algo imediato, e com o aplicativo facilitaria muito isso. Esses dias mesmo eu vi uma pessoa
destruindo uma árvore, eu tirei uma foto, mas eu não tive ainda como mandar isso, se tivesse um
aplicativo isso seria muito mais fácil você perde uma riqueza de detalhes e uma pessoa do 156
coloca somente em um box, ali tinha poda de arvore, obstrução da calçada, parada irregular do
veículo e você poderia ter como registrar isso, porque a pessoa que tá ali registrando tem um
filtro mas nem sempre aquele filtro é correto, as vezes o que você está vendo é diferente do que a
pessoa está entendendo, o 156 hoje é muito objetivo e você perde uma riqueza dos dados dos
relatos, porque fica muito encaixado, os nomes você fica pensando qual é o problema. Então
teria que entender melhor a forma que o 156 opera, onde você relata pra pessoa e no aplicativo
você tenha como editar os detalhes. Eu acho que é bem importante, porque é um dado que a
gente usa, que a prefeitura também usa, mas que poderia ser potencializada

Observador: Sim, e a questão da prioridade? quando construímos aqui entendemos
que um lugar que tenha muitos problemas reportados pode ser um local de importância pro
planejamento

Profissional Academia 1: Ah, não necessariamente, você não sabe se aqui é porque em
um dia aconteceu um problema e depois não tem mais, não sei como poderia, por exemplo,
acidente de transito uma medida é por numero de acidentes, mas a literatura vai indicar que
é muito pobre, por exemplo, uma área compartilhada como a calma, você tem mais ciclista,
criança atravessando então a possibilidade de você ter mais acidente é grande mas são de menor
gravidade. Mas onde você quer atacar o problema não necessariamente é a mais grave, a gente
tem por exemplo, na CIC uma rua ali JK é uma tripa de acidentes, tem pontos onde você tem
acidentes, mas se você não olhar toda a rua você perde uma riqueza de detalhes, são acidentes
muito graves ao longo dessa rua porque senão você pode achar que esse ponto que tem um
número com valores expressivos você pode achar que é igual aquele lá, mas não necessariamente,
então você tem que juntar tudo pra entender. Então, não necessariamente um ponto que tem mais
é o ponto que você precisa atacar é o raciocínio mais lógico mas não é necessariamente isso. É
super legal, eu acho que dependendo fala com o prof; coloca as considerações que a gente fez,
no teu trabalho escrito você pode colocar essas questões

Observador: Na verdade é por isso que estamos fazendo esse ciclo, pra saber a opinião
de todo mundo, pra ver se isso seria algo útil pra todo mundo. Então obrigada pela ajuda, pela
disponibilidade de vocês

Profissional Academia 1: Imagina, precisando é só dar um alô
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APÊNDICE M – Entrevistas com Especialistas do
IPPUC

Entrevista 1 - Responsável do IPPUC pelo setor de Transportes

Professora: Queria então que você explicasse rapidamente, Observadora é nossa aluna
de mestrado tá quase ai terminando o mestrado dela, eu queria que você explicasse com poucas
palavras Observador, o que faz o seu aplicativo

Observador: Na verdade o meu aplicativo, ele é uma outra instancia do aplicativo de
outro aluno, que a gente faz uma questão de rotas pra cadeirantes. Então, esse aplicativo dele
mostra uma rota pra cadeirantes baseada em calçada, então ele diz ali qual calçada tá acessível,
qual não tá e dentro desse aplicativo dele, ele tem uma opção aqui que um usuário pode reportar
um problema que ele encontrou na calçada, a calçada tem um buraco, a calçada tem uma árvore
ou qualquer problema que ele encontrou, ele pega pelo GPS do celular do cara, registra ali o
ponto que ele encontrou o problema, o usuário coloca uma descrição e pode colocar uma foto.
Com isso, entraria meu aplicativo que seria a segunda parte disso que seria pra tentar auxiliar
no planejamento urbano de algum jeito, então a gente tem duas telas, essa primeira, todos os
problemas que os caras reportaram lá no aplicativo do usuário aparecem aqui com marcadores
e aparece qual foi o problema que ele encontrou, nesse ponto por exemplo, tem um monte de
usuário que reportou o mesmo problema, a gente pensou que isso poderia ser útil pra uma pessoa
do planejamento urbano ver, olha, aqui tem bastante problema em uma região e essa segunda
tela seria mais uma questão de ter um problema não reportado e que o planejamento urbano quer
fazer, por exemplo, receber a verba de um deputado que é só pra fazer uma modificação naquela
região na cidade, mas ninguém reportou problema, então seria isso

IPPUC: Acho bem interessante também e já tem uma solução que vocês devem saber que
coloca foto, que já registra isso, eu não sei como isso chega lá pra prefeitura em geral, mas pro
planejamento o IPPUC tem um setor de acessibilidade de calçadas lá e assim todos os problemas
que a gente vai constatando ao longo dos anos eles vão sendo mapeados com ferramentas de
georeferenciamento. Se essa informação estiver disponível direto você já tem boa parte do
trabalho realizado, então a questão é analisar o mapa, ver as áreas críticas e ver onde precisa ser
tomado uma ação, porque a questão financeira é um problema pra prefeitura, a prefeitura não
tem equipe que faz obras, não tem nada, a gente não consegue fazer absolutamente nada, é bem
complicado, mas identificar pontos críticos onde tem uma aglomeração de problemas, isso pode
ir pra lei de diretrizes orçamentárias pro outro ano ter verba pra arrumar isso

Observador: Então todas as melhorias passam pelo IPPUC
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IPPUC: O setor de acessibilidade de calçadas é quem define digamos o projeto executivo
de calçadas, as transversais, o posicionamento das rampas, se está atendendo todas as normas,
mas eu acho que seria uma coisa que centralizaria tudo isso ai, mesma coisa que a gente pode
fazer com o teu aplicativo, trazer a Olga que é uma arquiteta que trabalha com transporte a
gente pode ver o pessoal das calçadas e até do geoprocessamento pra vocês trocarem algumas
informações. O setor de geoprocessamento é bem bom lá no ippuc, tem muita informação pra
trabalhar, eu acho que eles deveriam ser alimentados com isso pra produzir esse material pro
pessoal que depois vai analisando

Professora: Dai você teria alguma pergunta mais específica

IPPUC: Não sei, eu acho que teria que envolver o Oscar que é o gerente do Geo pra fazer
essa interface, pra ver se tem mais alguma coisa que eles gostariam. Acho que eu já li um artigo
sobre isso

Professora: Sim, sempre a gente tenta envolver vocês, esse é um dos artigos que vocês já
foram envolvidos, mas agora já estão mais na parte final e eles queriam ouvir esse feedback

IPPUC: Acho muito legal ter um produto que tenha utilidade pra prefeitura e pro usuário

Professora: O que a gente queria era que isso não virasse só um PDF da graduação e
do mestrado, a gente queria que fosse uns aplicativos legais, que fossem úteis, só que pra eles
serem úteis eles teriam que ter essa perspectiva não só da academia que foi algo que a gente já
pensou, mas na perspectiva de quem já está trabalhando no ramo e a perspectiva do cidadão né,
se o cidadão acha importante. Dai eu queria perguntar por ultimo, Aluno 2 explica rapidamente
qual é o seu aplicativo

Aluno 2: A ideia do nosso aplicativo é uma continuação do trabalho da Observador tanto
da aplicação que os usuários reportam que seria mais pra área da visualização desses dados, dai
a nossa ideia seria você poder ter um mapa onde você visualizaria todas as ocorrências relatadas
através da interface do usuário e que está sendo controlada pela parte da Observador, onde você
poderia ter uma visualização geral, por exemplo, quais são as áreas mais afetadas, um tipo de
clusterização ou até uma visualização histórica, por exemplo, durante todo o verão de 2016 teve
muito mais reports de rebaixamento com problema e isso pode ser relacionado com questão de
chuva e tal, a ideia seria fazer uma interface de visualização pra você conseguir ter toda essa
quantidade massiva de dados expostas de uma forma mais simples

IPPUC: Você usar todos esses dados ai pras analises, essa tua ideia ficaria disponível pro
usuário também?

Aluno 2: Não, seria pra prefeitura mesmo pra ela ter uma interface de consulta rápida a
essa quantidade grande de dados
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IPPUC: Maravilhoso, se não vai acontecer isso que eu falei pra ela, vai ter que ter o
geoprocessamento pra trabalhar os dados, dai são poucos técnicos que trabalham com essa
ferramenta lá que vão conseguir tratar os dados, daí se você tiver uma interface mais fácil, nossa

Aluno 2: Com certeza essa seria nossa ideia, não sei se for colocado pro pessoal usar, vai
acabar virando muitos e muitos dados, então uma quantidade dessas fica complicado pra você
administrar, então a ideia da visualização de dados é você conseguir ver toda essa quantidade
meio que pronta, tipo, bater o olho e já entender o que está acontecendo

IPPUC: Ai você ter filtros para tempo

Aluno 2: Tempo, ou região ou tipo de problema, porque você tem tipos de problemas que
pode ser um usuário falando que tem um problema obstruindo a calçada ou pode ser a própria
prefeitura informando que vai fazer uma obra em um certo período de tempo, então, vai ficar
a marcação ali com uma cor diferente, dizendo olha aqui nessa região vai ter uma obra que
durará tanto tempo e tal, a ideia é que a aplicação de rotas pra cadeirantes já levasse isso em
consideração

IPPUC: Perfeito

Aluno 2: Queria saber se vocês tem algum tipo de sistema pra visualização desses dados?

IPPUC: Não, o que a gente usa é o ArcGis mesmo, eu acho que esse seria melhor
conversar essa parte técnica com o Oscar mesmo. Geralmente o que chega de informação pro
geoprocessamento e eles já produzem um banco de dados ou um shapefile já formatado que o
pessoal carrega e trabalha em cima disso

Aluno 2: A ideia da nossa interface seria fazer essa visualização de uma forma bem
simples

IPPUC: E vocês utilizariam BI?

Aluno 2: Mais ou menos, mais um mapa que você conseguiria aplicar vários filtros

IPPUC: Acho legal, mas seria bom conversar com o Oscar pra ver as questões mais
técnicas

Professora: Acho que com isso a gente já tem um feedback do seu lado, a gente queria
ouvir um pouquinho do seu lado, porque a gente já fez coisas com o que a gente sabia e isso tem
que estar de algum jeito nos prérequisitos das aplicações de vocês

Entrevista 2 - Responsável do IPPUC pelo Geoprocessamento

Professora: Aqui tem as inclinações das ruas, se as inclinações, se as calçadas estão boas
para aquele cadeirante utilizar, essa parte inicial é feita pela Observadora que tá terminando o
mestrado agora, então eles já fizeram questionários específicos com comunidades de cadeirantes
e eles indicaram quais são as dificuldades deles pra andar nas ruas de Curitiba, só que dai a
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Observadora ela queria ver agora a perspectiva, essa mesma aplicação pra cadeirantes da sua
perspectiva.

Observadora: Então primeiro aqui a gente tem uma visão dessa aplicação que a professora
citou, do aluno de graduação que complementa a minha pesquisa, esses prints aqui são da
aplicação dele, uma rota que ele faz, esses pontos em vermelho, por exemplo, são pontos onde
os cadeirantes não conseguem passar porque tem uma inclinação muito alta, esses pontos em
amarelo são situações medianas onde eles passariam mas com alguma dificuldade e os pontos
em azul são pontos em que eles conseguem passar facilmente. Então aqui o aplicativo teria as
informações, que o piso é irregular, ou o tipo de piso e a gente indicou também a inclinação que
é de 1 até 5 pra saber o quão difícil é subir uma subida ou descida, porque os cadeirantes falaram
que isso era uma das dificuldades

Professora: Pra isso a gente usou os dados de altimetria que o IPPUC disponibiliza

Observadora: Então partindo dessa aplicação dele nós temos um campo que um usuário
pode reportar um problema que ele encontrou naquela calçada, seria isso aqui, ele encontrou
um buraco aqui na calçada então ele seleciona e envia esse problema podendo anexar uma foto
pra indicar esse problema e isso é armazenado no nosso servidor, com esses dados a gente
entraria na minha parte da aplicação que seria os problemas que as pessoas informaram agora
mostrando pra vocês, pra galera do planejamento urbano da prefeitura pra tentar ajudar nessa
questão de planejamento, então cada um dos marcadores seria um problema informado por um
usuário, cada um deles tem a informação dizendo qual é o tipo do problema, sendo que essa
localização é feita com latitude e longitude e dai vocês podem ter uma visão completa desta
questão de problemas e dai a gente pensou também em uma segunda tela pro caso de ter um caso,
porque vocês trabalham com questão de verbas né, então ter uma verba específica que tenha
que ser usada em um lugar e que não necessariamente foi enviada para uma pessoa como sendo
um problema, então nós pensamos nesse caso em que vocês poderiam informar pra aplicação
também pra tentar melhorar a questão do nosso mapa

IPPUC: Como é a tela anterior, posso usar pra dar uma olhada? Tem alguma classificação
dos problemas?

Observadora: Por enquanto não, mas essa foi uma ideia que foi bastante apontada nos
nossos testes com usuários, então achamos que pode ser interessante ter essa classificação. Você
também acha que essa ideia seria boa? ter outros tipos de marcadores pra determinar outros tipos
de problemas?

IPPUC: Talvez na classificação além da facilidade de visualização da Dashboard, mas
a classificação poderia nos ajudar, já falando da nossa parte, pra quem a gente direciona o
problema, porque tem alguns problemas que a gente vai mandar pro distrito de manutenção
urbana, depende do tipo de problema, tem problema que vai pra COC, que é a unidade que cuida
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da Sanepar, prestadores de serviço, que a maior parte dos problemas da calçada geralmente são
desse tipo

Professora: Só por curiosidade, esses problemas causados por obras são enviados pra
algum órgão especifico?

IPPUC: Quem cuida desse contrato é esse departamento chamado COC, que é
Coordenadoria de Obras de Curitiba que ele faz mais ou menos assim, quando tem uma obra,
que precise refazer uma calçada, uma obra grande que tenha que fazer uma calçada toda, ou pelo
menos uma face de quadra toda, têm-se um cuidado que essa região não seja mexida novamente
durante 6 meses, porque você tem um prejuízo pros moradores, pros lojistas

Professora: Ah isso eu não sabia

IPPUC: Então as concessionarias são informadas que vai ter uma obra ali, pra que elas
congelem suas obras e façam naquele momento pra que depois elas fiquem congeladas durante 6
meses antes de ter uma nova intervenção naquele lugar, isso não quer dizer que não aconteça,
porque por exemplo, a maior parte desses prestadores terceirizam ou quarterizam o serviço e o
controle disso não é muito bom

Professora: E a obra pode demorar

IPPUC: Tudo quarterizado lá faz muita coisa por conta própria independente do, mas
a medida que a gente recebe, porque o responsável continua sendo a concessionaria, então
a gente tem por exemplo, as concessionarias de gás é séria, tem que ter muito cuidado até
pela periculosidade do que eles estão trabalhando, a de saneamento mais ou menos, as de
telecomunicação são horríveis até porque são muitas, a parte elétrica a gente tem muita
pouca coisa, mais na área central, mas não costumamos ter problema com a COPEL. Mas
telecomunicação são as piores, porque as vezes a gente nem sabe quem é, o cabo não tá
identificado, então a gente não sabe quem fez a obra. Além de obras que dai não são realizadas
por essas concessionarias, por exemplo, obras de um prédio que tá construindo, seria a secretaria
de urbanismo que vai fazer o controle, normalmente mediante denúncia, por exemplo, na entrada
de um prédio tá passando um caminhão dai acaba tendo um problema

Observadora: Essas denúncias são do 156?

IPPUC: Principalmente

Observadora: Então basicamente são vocês que fazem essa triagem de quem pode resolver
o problema?

IPPUC: A gente não, a gente pode ajudar nessa classificação pra que esse aviso chegue
pra quem pode tomar essa medida mais rapidamente, que ele tramite menos dentro da prefeitura,
desde que isso seja possível, claro que você não vai pedir pra pessoa que está anotando que ela
identifique se é Sanepar, mas se a gente conseguir restringir um pouquinho já chega mais rápido
em quem vai ter que tomar a decisão
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Observadora: E como vocês fazem essa questão de planejamento? vocês só classificam
as reclamações ou vocês usam essas reclamações pra planejar a cidade?

IPPUC: A gente aqui mais planeja, então a gente faz o acompanhamento dos eventos,
mas a gente não age sobre os eventos, isso são outros órgãos da prefeitura, a gente nunca vai
consertar um buraco na rua, o que a gente vai fazer é uma região em que está tendo muito buraco
na rua, a gente vai tentar entender porque está acontecendo muito buraco nessa região, olha pode
ser que nessa época a pavimentação era feita de uma certa maneira, que usa uma técnica que
já está ultrapassada e talvez precise refazer tudo hoje porque a manutenção está custando mais
caro do que refazer, dai a gente programa isso e passa isso pro restante do município, pra quando
tiver recurso fazer isso

Observadora: A programação é feita no plano diretor?

IPPUC: Não, o plano diretor, ele trabalha em uma escala menor, trabalha em uma
questão mais estratégica, então ele define as linhas de ação mas não o planejamento estratégico,
o planejamento estratégico vem um pouco mais detalhado em planos setoriais, essa questão
especifica mesmo seria mais tratada no plano setorial de mobilidade. O plano de setor de
mobilidade, ah todos os planos, a gente revisou o plano diretor faz no final de 2015 e agora a
gente tá atualizando vários planos setoriais, então eles estão em processo de revisão, isso não
significa que não tenha plano

Professora: Existe hoje um acompanhamento, por exemplo, dos estados das calçadas de
Curitiba?

IPPUC: Alguns, poucos, é um levantamento que pra nós é muito deficitário, isso seria
muito bom pra gente porque entraria em uma linha de uma constatação que a gente não vai
conseguir fazer esse levantamento próprio, é muito caro, muito demorado, a gente precisa de
uma coisa preferencialmente colaborativa e confiável pra que a gente possa fazer isso. A gente
se mirou um pouquinho no queensize que fez um mapeamento na área do segundo anel central
que é grande, colaborativo de todas as calçadas. Algum tempo atrás, a gente começou a fazer
um levantamento por conta de um projeto que a gente tinha que era de inclusão usando a
mobilidade, que a gente selecionou algumas rotas e a gente fez um levantamento dessas rotas,
então era no entorno de alguns equipamentos de atendimento ao público, uma unidade de saúde
principalmente, porque a gente tem cadeirante, deficiente visual, tem necessidades diferentes
quanto ao tipo de pavimento e o idoso que são afetados diretamente com a questão da calçada,
então nós temos as unidades que davam atendimento a esse tipo de público e as rotas entre os
pontos de transporte público e esses locais. Transporte público não é perfeito, mas em geral
ele tá equipado pra receber, a nossa maior dificuldade é pra pessoa chegar até o transporte
público, imaginando que ele vai usar o transporte público, então essas rotas que a gente separou
e começou a trabalhar em algumas de maneira piloto, pra ver o que a gente conseguia fazer em
cima, mas é um percentual muito pequeno do que é um levantamento, então, seria ótimo, tirando
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o que a gente pode fazer remotamente, por exemplo, altimetria, o serviço de campo é muito
grande

Observadora: E um aplicativo como esse seria útil? Seria usável?

IPPUC: Com certeza

Professora: Então eu gostaria de perguntar, o aplicativo da Observadora faz essa
organização e ele é seguido pelo aplicativo do Aluno 2. A ideia do aplicativo do Aluno 2
é usar isso pra quem está gerenciando a cidade, então com isso ele conseguiria ver a concentração
desses problemas historicamente, como as calçadas tiveram problema ao longo do tempo, então
ela faz uma parte mais inicial pro usuário e o Aluno 2 coleta tudo isso já pra quem está na
administração

Aluno 2: A ideia seria puxar os pontos com clusterização, dando uma visão mais geral
onde tem mais problemas na cidade, aqui teria um heatmap pra identificar as zonas mais criticas,
um histórico com as soluções e também um filtro pra que a gente possa fazer consultas temporais,
no ano de 2015 tinha quantos problemas, pra fazer um comparativo e entender o progresso dessas
soluções

IPPUC: Ai eu conseguiria separar por tipos, por exemplo, algum problema que seria
característicos pra verificar se esse tipo de problema é maior em Janeiro do que em Junho, separar
por tipo de marcação

Professora: Talvez fazer uma coisa assim, você seleciona um tipo, o tempo e mostraria
aqui do lado

Aluno 2: A ideia seria isso mesmo pra verificar essas inserções. Então a ideia maior que
você vê seria o tipo de marcação mesmo.

IPPUC: Olha é uma leitura muito rápida, mas sim

Aluno 2: Eu tinha algumas perguntas sobre o departamento

Professora: Como hoje é tratado pelo IPPUC o histórico desses rebaixamentos, por
exemplo, que teve problema por conta de construção, por conta da água, hoje como vocês sabem
o que aconteceu historicamente na cidade?

IPPUC; Isso é bem ruim hoje, o melhor levantamento que a gente tem é pelo 156, pela
quantidade, como o 156 tem um volume muito grande, a gente desenvolveu dois sistemas, um
Sistema de Manutenção Urbana, que deve ter uns 15, 20 anos, que foi alimentado durante
um certo tempo e depois parou de ser usado, ele era usado nos distritos de manutenção
particularmente e houve algumas mudanças na prefeitura, a manutenção urbana era na época
vinculada a secretaria de obras e depois foi vinculada a secretaria de governo e em uma desses
ajustes se perdeu esse controle. O sistema existe até hoje mas a manutenção dele tá super
defasada, quase não existe, a alegação dos técnicos é ou eles faziam uma aplicação ou iriam
comprar um sistema, então o sistema foi perdendo a alimentação, que era um trabalho feito pela
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manutenção. Ai tinha outro sistema que era essas autuações nas concessionárias, esse ainda o
levantamento é feito, mas ele é muito sub-modificado, sempre que tem a notificação porque é
emitida uma multa, começa com uma advertência pra que a concessionária refaça, a hora que
é detectado que é uma obra mal feita, o problema é que às vezes leva um ano pra obra mal
feita dar problema, ou o mais comum são alguns meses, mas as vezes já é tempo suficiente
pra quarterizada já ter até fechado, dai fica difícil vincular aquele problema com a obra que foi
executada, normalmente o que acontece, faz uma manutenção de tubulação e troca ali, nós já
temos, o maior problema das nossas calçadas é que são todas com aquele piso de granito, ele
não é um piso muito bom, depende muito da base e mesmo que a base seja boa ele é uma pedra
irregular em cima e obviamente a gente não tem condições de trocar isso, esse teria que ser uma
troca a muito longo prazo, ele é pesado então normalmente é feita a troca, joga um pouquinho
de terra, fecha e passa um cimentinho a hora que começa a chover ele abaixa tudo e carrega o
resto, como é um lugar que não chove muito em Curitiba a gente não tem muitos problemas
hahaahahahaha se chovesse podia ser recorrente né

Professora: Os tipos de dados que vocês lidam são muito variados porque tem os dados
desses reports, os dados do 156, os próprios dados geoespaciais que são disponibilizados, então
a variedade de dados que vocês tramitam aqui dentro é muito grande, tanto de tipo como de
quantidade

IPPUC: a gente fez um levantamento uma vez e dava 800 e alguma coisa

Professora: De tipos? Nossa, então é muito dado sendo tramitado de diversas maneiras

Aluno 2: Eu queria saber mais sobre a demanda pra deixar registrado, como é a demanda,
o esperado da demanda, chegam esses dados desses problemas ai vocês tem que apresentar esses
dados de alguma forma? com gráficos

IPPUC: Não pensando em nós e sim na prefeitura como um todo, vocês tem diversos
níveis de ação. O primeiro nível, o transito, tem um nível que precisa da informação online, a
Setran por exemplo tem que saber agora se tem um semáforo caído, ele precisa dessa informação,
então se ele estiver vendo semáforos tem que ter uma luzinha acesa vermelha no semáforo que tá
piscando pra gestão do transito, depois ainda, dentro da própria Setran já começando a passar pra
alguns que tratam da questão de mobilidade a gente precisa do histórico, esse semáforo pifou 10
vezes durante o mês, então ele precisa ser investigado porque isso tá acontecendo frequentemente,
isso pode ser cancela, transito, acidentes, se aquela esquina tem acidente toda semana talvez
precise de um semáforo, de sinalização e em um nível mais estratégico ainda a gente precisa
de um histórico pra ficar cruzando os vários eventos ficar cruzando por exemplo os dados de
semáforo com os dados de acidentes, dai eu vou trabalhar com dois históricos, por exemplo, essa
é uma região que roubam os carros com muita frequência, então é muito comum semáforo ficar
desligado
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Professora: Esses cruzamentos Oscar, vocês conseguem fazer eles facilmente? Porque
vocês tem esses dados históricos

IPPUC: Tudo que é notificado de acidentes, esses acidentes pequenos que a gente poderia
por seguradora a gente não consegue, normalmente esses acidentes um dos dois envolvidos tem
seguro, ai ele acaba, mesmo que ele não notifique

Professora: Vocês tem dado as bases do SIATE, de acidentes?

IPPUC: Temos, inclusive a gente queria fazer um sistema com o SIATE porque o
motorista da ambulância preenche um relatório onde ele diz se a rua tava molhada, se é na esquina
da rua tal, enquanto os paramédicos estão fazendo o atendimento o motorista da ambulância
faz esse preenchimento, então cada um faz de um jeito, ou as vezes nem faz porque as vezes o
motorista está envolvido no atendimento pra desviar o transito, então a gente queria um aplicativo
que fosse possível tirar algumas informações automaticamente, por exemplo a hora que ele
chegou com o GPS, se ele conseguir trazer da meteorologia a condição do tempo do dia, claro
que algumas coisas ele vai ter que preencher, automatizar esse preenchimento para que ele
pudesse dizer se tinha sinalização e pudesse dar uma acelerada. A gente tem esse dado mas com
esse problema. A gente tem um problema que melhorou bastante com a policia federal que a
gente começou a trabalhar junto no mapeamento, que tinha muito dado que dizia a Km principal
no contorno, tem trecho que tem mais de uma rodovia e quilometragem, seria muito mais fácil
falar contorno sul e dar uma quilometragem nossa
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APÊNDICE N – Formulários dos Observadores
usados na avaliação presencial
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Figura 50 – Fase 1 - Grupo 1
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Figura 51 – Fase 1 - Grupo 2
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Figura 52 – Fase 2 - Grupo 1
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Figura 53 – Fase 1 - Grupo 2
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Figura 54 – Fase 3 - Todos os Grupos


