
História Oral

Input: Público-alvo

Uma pessoa é convidada
a contar histórias de
suas vivências passadas,
sob seu ponto de vista.
As sessões duram horas
e adquirem um alto grau
de profundidade
emocional.

Output: 
Perfis de usuários

Emoções

Narrativas

http://corais.org/node/736

História Oral é uma forma de coletar relatos sobre vivências
passadas e presentes de pessoas numa determinada comunidade.
Ao invés de entrevistar várias pessoas superficialmente, a história
oral entrevista em profundidade pessoas relevantes na
comunidade.&nbsp;

A História Oral não é um interrogatório. É o sujeito que deve falar. O
pesquisador não é um entrevistador de televisão, ele é um
interlocutor, alguém que ouve e, eventualmente, responde para
manter a conversa viva. O pesquisador pode guiar a conversa para
temas de seu interesse, mas é importante que o interesse do
pesquisado sejam também atendidos.&nbsp;

Exemplos de História Oral

Palestra sobre História Oral

A palestra de Nuncia Constantino discute as origens da História
Oral e suas características metodológicas. A partir de 16 min, ela
relata um exemplo de aplicação do método.

Diálogos no Museu - Palestra História Oral from Ceudebronze on
Vimeo.

Mapeamento Comportamental

http://corais.org/node/114

Monitora posicionamento e movimentação das pessoas dentro de
um espaço ao longo do tempo.Grava caminhos e padrões de
tráfego dos ocupantes de um espaço para ajudar a definir zonas de
diferentes comportamentos espaciais.Características, focos e
recursos para um projetoDuração de meses ou semanasCusto
médioUsado para objetos, sistemas ou ambientes em nível de
experiência tácito e observável.Foco em solução, usuário e
conteúdoIntenções físicas e psicológicasCaracterísticas e atributos
dos produtos projetados ou estudadosNível tecnológico do leve ao
mais pesadoUso interno, externo, privado ou públicoApenas com
produtos já existentesPara um produto com ciclo de vida do
introdutório ao maduroNível de experiência: usabilidade e
funcionalidadeRecursos humanos e envolvimento na pesquisaNão é

http://corais.org/node/180http://corais.org/node/139
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preciso mais de uma investigação para chegar a um resultado
significativo.Envolve de 6 a 9 usuários participantes.Pode estudar o
usuário desde a concepção do produto até pós-
compraEnvolvimento médio do pesquisadorCaracterizado como
método de observaçãoPara usuários experientes ou
iniciantesApresentação da informação colhidaVerbal ou visual em
formato de diagramas e tarefas de fluxoMétodo IDEO: Fotografar
pessoas dentro de um espaço como uma sala de espera em um
hospital, durante dois ou três dias.Técnica interessante para obter
informações sobre a percepção ambiental e compreender
comportamentos pessoa-ambiente.Clique nas imagens para ampliá-
lasFonte: Design Methodology Project (http://dpl.kaist.ac.kr/design-
methodology/Main_Page) The Power of Design (http://www.ideo.co
m/images/uploads/thinking/publications/pdfs/power_of_d...) Por uma
arquitetura sob a ótica dos usuários
(http://www.vitruvius.com.br/resenhas/textos/resenha240.asp) Flickr
(http://www.flickr.com/photos/langluijenni1314/1359757989/sizes/o/)
IDEO Method Cards&nbsp;

MoLic

Notação para fluxos de diálogos entre usuários e designers através
de interfaces computacionais. Baseado nos fundamentos de
Engenharia Semiótica.

 

Tutorial de como usar o MoLic (PowerPoint) 

Donwload do Mollic Designer (Windows) 

Prototipação de Experiências (Experience Prototyping)

Experience Prototyping &eacute; um forma de
representa&ccedil;&atilde;o, por qualquer meio, que explorar ou
comunicaa a forma como nos sentimos engajados a um produto,
servi&ccedil;o ou sistema. Essa atividade pode envolver
sess&otilde;es simuladas de uso, teatro e observa&ccedil;&atilde;o
comportamental em determinadas situa&ccedil;&otilde;es de uso.
O principal objetivo desse m&eacute;todo &eacute; fazer com que
os usu&aacute;rios participem do design do projeto experimentando
todas as suas fases e o contexto de utiliza&ccedil;&atilde;o ao
inv&eacute;s de simplesmente observar a experi&ecirc;ncia de outra
pessoa.
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Segundo Jane Fulton Suri (IDEO), Experience Prototyping se
resume basicamente a duas coisas:
1- Um m&eacute;todo que habilita designers, clientes ou
usu&aacute;rios a &ldquo;experimentar por si s&oacute;&rdquo; ao
inv&eacute;s de testemunhar demonstra&ccedil;&otilde;es de
experi&ecirc;ncias vividas por outras pessoas. Uma das
caracter&iacute;sticas b&aacute;sicas da experi&ecirc;ncia &eacute;
que ela &eacute;, por natureza, subjetiva e a melhor forma de
entender e mensurar a qualidade de uma experi&ecirc;ncia de
intera&ccedil;&atilde;o &eacute; subjetivamente.
2- Uma aproxima&ccedil;&atilde;o com a prototipa&ccedil;&atilde;o
que nos encoraja a pensar em intera&ccedil;&otilde;es com
produtos, espa&ccedil;os, servi&ccedil;os ou sistema de uma forma
integrada aos aspectos din&acirc;micos do tempo e espa&ccedil;o.
A forma como eles s&atilde;o verdadeiramente experimentados por
pessoas em seus contextos espec&iacute;ficos, ao inv&eacute;s de
trabalhos isoladamente.
Desta forma percebemos que a experi&ecirc;ncia vivida com um
simples artefato n&atilde;o existe no v&aacute;cuo, mas sim em um
relacionamento din&acirc;mico com outras pessoas, lugares e
objetos. Inclusive, a qualidade da experi&ecirc;ncia vivida &eacute;
influenciada por m&uacute;ltiplos fatores contextuais, tais como: O
peso do objeto, sua textura e temperatura entre outros. Fatores
externos como o ambiente em que est&aacute; inserido e o
contexto de uso do mesmo. Fatores internos como humor,
temperamento da pessoa. Todas essas vari&aacute;veis s&atilde;o
levadas em considera&ccedil;&atilde;o durante a experi&ecirc;ncia.

	Exemplos

Relatório de Usabilidade

Input: Problemas e Acertos
de Usabilidade

O relatório apresenta os
resultados de uma
análise de usabilidade,
classificando problemas
e acertos encontrados
por grau de severidade.
Pode conter análises
estatísticas e
qualitativas, dependendo
dos métodos utilizados
para a avaliação.

http://corais.org/node/1666

Um relatório de usabilidade deve explicar quais são os principais
pontos encontrados numa avaliação.

Sketch

http://corais.org/node/495

Os sketches s&atilde;o uma forma de materializar um conceito de
forma r&aacute;pida. Atrav&eacute;s do uso de um l&aacute;pis e
um papel &eacute; poss&iacute;vel captar o que est&aacute; no
plano das ideias e transform&aacute;-los em algo mais concreto.
Esse di&aacute;logo entre a mente e o papel &eacute; muito
r&aacute;pido, pois usamos nosso corpo (a m&atilde;o) como parte
da ferramenta.
Assim cada modifica&ccedil;&atilde;o no rabisco j&aacute; causa
uma nova avalia&ccedil;&atilde;o na nossa mente que j&aacute;

http://corais.org/node/124http://corais.org/node/185
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Output: Recomendações&eacute; passado novamente para m&atilde;o em um processo
c&iacute;clico cont&iacute;nuo.

	Diagrama dial&eacute;tico do Sketch

Cr&eacute;dito diagrama: &Eacute;rico Fileno

	Caracter&iacute;sticas do Sketch

	
		R&aacute;pido de ser feito
	
		Oportuno:
		Um sketch pode ser providenciado quando necess&aacute;rio
	
		Barato:
		O custo de um sketch &eacute; muito baixo, n&atilde;o inibindo a
explora&ccedil;&atilde;o de um conceito, importante principalmente
nas fases iniciais do processo.
	
		Descart&aacute;vel:
		Se voc&ecirc; n&atilde;o pode jog&aacute;-lo fora logo
ap&oacute;s ser feito, provavelmente n&atilde;o se trata de um
sketch. O investimento com um sketch &eacute; no conceito,
n&atilde;o na execu&ccedil;&atilde;o. Isso n&atilde;o quer dizer que
os sketches n&atilde;o tenham valor, o que voc&ecirc; pode sempre
sescart&aacute;-los. Seu valor est&aacute; ligado a sua
descartabilidade.
	
		Abundante:
		Sketches tendem a existir como cole&ccedil;&otilde;es ou
s&eacute;rie e n&atilde;o um arquivo isolado.
	
		Vocabul&aacute;rio claro:
		O estilo em que um esbo&ccedil;o &eacute; processada segue
certas&nbsp;conven&ccedil;&otilde;es que a distinguem de outros
tipos de representa&ccedil;&otilde;es.&nbsp;O modo que as linhas
se extendem atrav&eacute;s dos pontos de extremidade &eacute;
um exemplo de tal conven&ccedil;&atilde;o ou estilo.
	
		Fluidez:
		Os tra&ccedil;os n&atilde;o s&atilde;o limitados a uma
&aacute;rea pr&eacute;-definida. S&atilde;o mais livres.
	
		Detalhamento m&iacute;nimo:
		Deve incluir apenas o que &eacute; requerido para processar a
finalidade pretendida.
	
		Adequado grau de refinamento:
		O seu valor n&atilde;o reside no artefato do sketch em si, mas em
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sua capacidade de fornecer um catalisador para os
comportamentos desejados e adequados, conversas e intera&ccedil
;&otilde;es.
	
		Ambiguidade:&nbsp;
		Sketches&nbsp;s&atilde;o
intencionalmente&nbsp;amb&iacute;guos, e&nbsp;muito do seu
valorderiva deles&nbsp;poderem ser&nbsp;interpretados de
diferentes formas,&nbsp;e novos relacionamentos&nbsp;serem
vistos&nbsp;neles, at&eacute; mesmo&nbsp;pela pessoa
que&nbsp;os desenhou.

	Exemplo

Técnica do Humor

Primeiro você pensa: "Ih... tem humor nesse método", mas isso aqui
não é Designer sentado no usuário, ops, Design centrado no
usuário.

Mais do que a ideia da criação de (por exemplo) "dinâmicas de
grupo engraçadas", esta proposta parte da ideia de que, através do
humor, certos assuntos e ideias (comos politicamente incorretos)
são abordados e discutidos mais facilmente, permitindo que sejam
desenvolvidas idéias mais "malucas". Além de aproveita ro prazer
que o humor proporciona para tornar os métodos mais divertidos.

http://changeorder.typepad.com

Primeiro você pensa: "Ih... tem humor nesse método", mas isso aqui
não é Designer sentado no usuário, ops, Design centrado no
usuário.

Mais do que a ideia da criação de (por exemplo) "dinâmicas de
grupo engraçadas", esta proposta parte da ideia de que, através do
humor, certos assuntos e ideias (comos politicamente incorretos)
são abordados e discutidos mais facilmente, permitindo que sejam
desenvolvidas idéias mais "malucas". Além de aproveita ro prazer
que o humor proporciona para tornar os métodos mais divertidos.

http://changeorder.typepad.com

O que é o humor? Como funciona uma piada?

Livro de conhecimentos marcados para estudar na Plataforma Corais - Página 5



"Nada mais humorístico do que o próprio humor, quando pretende
definir-se" (Friedrich Hebbel).

A idéia de utilizar o humor como método de criação e pesquisa foi
iniciado no texto "Sabe a última do designer?" Projeto de risada! e
vem sendo desenvolvida no projeto Humor como Método.

Apenas como introdução rápida, apresento aqui a definição de
"humor", proposta no livro "Uma História Cultural do Humor" (p. 13),
de Breemer e Roodenburg:

Entendemos o humor como qualquer mensagem - expressa por
atos, palavras, escritos, imagens ou músicas - cuja intenção é a de
provocar o riso ou um sorriso. (...) a noção de humor é
relativamente nova. Em seu significao moderno, foi pela primeira
vez registrada na Inglaterra em 1682 já que, antes disso, significava
disposição mental ou temperamento.

Para um aprofundamento nos conceitos, sugiro a leitura dos
seguintes textos:

	Sobre Humor: O que é o humor! (risos)
	Sobre Piadas: Entendendo a piada [é um texto para explicar como
as piadas funcionam, entendeu?]
	Potenciais de ambos: Humor engraçado e Piadas que fazem rir:
inovação ou conservadorismo?

HUMOR NA PESQUISA

O autor Possenti sugere que:

"(...) para lustrar hipóteses ou princípios de análise linguística, ao
invés de utilizar dados forjados ad hoc, ou que são excessivamente
chatos ou mesmo pouco verossímeis, servindo apenas como
exemplos escolares, os especialistas poderiam escolher uma piada
recorrente." (POSSENTI, p.27, 1998)

Um olhar de seriedade sobre as piadas pode trazer informações
que não são mostradas em uma análise habitual:

"(...) as piadas são interessantes para os estudiosos porque
praticamente só há piadas sobre temas que são socialmente
controversos. Assim, sociólogos e antropólogos poderiam ter nelas
um excelente corpus para tentar reconhecer (ou confirmar) diversas
manifestações culturais e ideológicas, valores arraigados. Neste
sentido, as piadas são uma espécie de sintoma, já que, tipicamente,



são relativas a domínios discursivos "quentes"." (POSSENTI, p.25,
1998)

Análise da piada

É a análise daquilo que foi exposto e como foi exposta a piada ou o
humor. É o momento mais importante do "humor enquanto método
de pesquisa" pois é quando se transformamtodas as coisas
engraçadas que foram ditas ou encenadas, em informações e
pesquisa.

Veja, por exemplo, a imagem abaixo, do site LulaLOL:

Oque está por trás destas frases, que história, que conhecimentos
sãonecessários para achar esta cena, com estas frases,
engraçada? Relações pessoais, sociais, políticas e economicas
podem estar envolvidas em uma "simples" piada.

É importante observar o contexto, a ironia, as pressuposições e
todos os pequenos detalhes presentes na piada contada e na forma
de humor utilizada. Pergunte-se porquê aquilo causa riso. No
exemplo acima, não deveria ser um assunto a ser tratado à sério?

Exemplos e referências 

Eu fiz esta análise de uma tirinha, analisando relações sociais e
pervasividade computacional como modelo para se "descobrir"
informações em uma piada (como, neste caso, a crítica ao projeto
6º sentido, a insegurança quanto à novas relacionamentos e a
presença de rastros dos indivíduos, na internet).

Para exemplos de humor com tecnologia, para realizar outras
análises, você pode ver o post Humor e Tecnologia (tirinhas,
cartuns e charges), onde estão reunidas várias imagens engraçadas
sobre o assunto. :)

HUMOR NA CRIAÇÃO

Vejo, a principio, alguns "modos" de se fazer e encontrar o humor:

	Humor proposital (o autor tinha intenção de fazer uma piada),
como ao dizer "Como faço pra adicionar alguém como amigo, aqui
no Lattes?"
	Humor "encontrado" (o autor não queria fazer uma piada), como
em uma mensagem no Twiiter "Aonde está o album de fotos aqui no
twiiter?"



&nbsp;

Quem trabalha com publicidade e design, deve ter percebido que o
humor já está presente em reuniões com finalidade de criação.

O simples ato de compartilhar o riso era mais importante do que o
conteúdo específico ou o impacto imediato de qualquer piada ou
caricatura. Rir junto significava participar de uma cultura comum,
uma forma de comunicação sobre assuntos de interesse mútuo.
Assim sendo, o humor ajudava a construir um espaço público, um
campo ou arena onde poderiam ser discutidos todos os tipos de
idéias, fossem elas políticas, sociais ou morais. As visões expressas
dentro deste espaço público nunca eram monolíticas ou uniformes.
O humor popular estabelecia um sentido de comunidade entre os
participantes mas, ao mesmo tempo, ajudava a definir e a
esclarecer as diferenças dentre daquela comunidade.

(Mary Lee Townsend, "O humor e a esfera pública na Alemanha do
século XIX", p. 228 de "Uma História Cultural do Humor")

O humor faz parte do exercício da imaginação e do
processocriativo, por sua própria natureza: em uma piada, criamos
narrativas,propomos situações diferentes e inusitadas.

Técnicas propostas

Então, como podemos utilizar o humor para exercitar a mente, criar
e fazer emergir discursos "proibidos"? Atenção: as técnicas abaixo
são propostas que ainda não foram testadas, por isso devem ser
encaradas como sugestões que ainda merecem testes e melhor
fundamentação.

Improviso

Reúna os envolvidos no projeto ou os usuários para realizar
pequenos "jogos" de improviso, ou improvise esses jogos. Defina
alguma finalidade como "Coisa engraçadas sobre tecnologia" ou
"Faça alguém dar risada com mimicas sobre o uso do celular". O
interessante é que há pouco limite para participação: podem
participar de duas a grupos com várias pessoas.

Como referência, inspire-se na "comédia de pé" e nas esquetes de
improviso de grupos como: Whose Line Is It Anyway?,ZÉ - Zenas
Improvizadas, Improvável, Quinta Categoria, entre outros.

Novas funções para objetos

Veja este vídeo que mostra uma esquete de "Novas funções para
objetos" (Não consegui incorporar o vídeo aqui).

Um dos "jogos" utilizados por estes grupos de improviso, é o de



criar novas funções para objetos, sejam eles objetos comuns ou
não. O blog Uncoverging trouxe alguma "utilizações alternativas
para o seu computador portátil", como essa:

Aqui, cai bem a aplicação de técnicas de Bodystorming.

Homem na ilha deserta

O homemna ilha deserta é um clássicos das tirinhas e do humor. É
um modo interessante depensar em artefatos, justamente porque
propõe a situação de uma pessoa isolada de toda a civilização e
construção tecnologia, lidando ela mesma com a natureza, suas
necessidades, desejos e a construção de seus artefatos.

Que tal pensar em outras situações-limite? Multidão de pessoas,
cavernas, homem-bolha, espaço, etc.

Piada fácil

Nem sempre é fácil fazer uma piada. Se um grupo tiver dificuldades
em fazer humor, podemos utilizar alguns artifícios: existem espécies
de "facilitadores" de piadas, modelos prontos que facilitam o
desenvolvendo de piadas. Podem ser utilizados para "aquecer" o
grupo que for utilizar o método do humor.

Faça assim: misture situações opostas. Oengraçado pode estar na
contradição, na "sacada" de reunir duas situações que normalmente
não estão juntas. Como exemplo, veja esta mistura de anos 50 e 60
com a atualidade, do site Não Salvo:

Frases

Dinâmica em grupo

Veja este vídeo que mostra uma esquete de "Frases" para
situações propostas (Não consegui incorporar o vídeo aqui).

Técnica: Sugira uma frase (ou) Complete o balão 

Sugerir frases para personagens pode ser um modo bom de
"aquecer" ou de "quebrar" gelo de participantes que não estejam
entrosados no humor. O interessante desta técnica, também, é que
pode ser aplicada online, para colaboração.

Abaixo, exemplo do blog Haznos: uma mesma situação com várias
frases:



Para direcionar o tipo de humor, há também o estilo abaixo, que
pode ser mais dramático:

Ou então o exemplo abaixo, do blog Jovem Nerd, onde é pedido
que os visitantes do blog proponham frases para uma imagem:

Frases propostas pelos usuários:
- O Divino não perdoa ninguém mesmo, né? (Bruno “Bigus”
Rodrigues)
- Isso sim é sexta-feira casual! (Thiago Medeiros / Rodrigo) 
&nbsp;

Referências

	Uma História Cultural do Humor, livro de Jan Bremmer e Herman
Roodenburg;
	Ousar rir - Humor, criação e psicanálise, livro de Daniel
Kupermann;
	Humor da charge política no jornal, artigo de Gilberto Maringoni;
	POSSENTI, Sírio. Os Humores da Língua: Análises Lingüísticas
De Piadas. Campinas: Mercado das Letras, 1998.
	Galeria de imagens Humor e Tecnologia (tirinhas, cartuns e
charges);

[O nome "Design centrado no humor" foi proposto por Frederick van
Amstel no post gerador deste método, o "Sabe a última do
designer?" Projeto de risada!"]
/h2p

Timeline

Lista de eventos ao longo do tempo. Para a compreensão das
tendências históricas.Aplicativo online para fazer
timeline:http://www.tiki-toki.com/

User stories

Input: Objetivos

O usuário ou um
representante do usuário
conta uma história de
como o produto será
usado. A história

Output: Requisitos

http://corais.org/node/340

É uma forma rápida de obter informações com o usuário final sem
precisar se preocupar com a criação de questionários muito
elaborados.É bastante utilizada no desenvolvimento ágil e consiste
em um dos membros da equipe fazer pequenas perguntas sobre
quais funcionalidades o usuário gostaria que tivesse no produto,
mas mantendo o máximo de imparcialidade possível. Os usuários
anotam suas ideias em pequenos cartões para que a descrição não
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geralmente é registrada
através de um formato
padronizado: Como um
<papel_de_usuario>, eu
espero poder <ação>
para ter o <resultado>.

seja muito longa.Depois essas anotações são analisadas e
transformadas em requerimentos do produto.
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