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RESUMO

Recursos educacionais sobre interfaces digitais são importantes para a discussão,

problematização  e  práticas  educacionais  em  torno  de  sistemas  interativos,  em

especial  para  o  resgate  e  compreensão  da  história  das  transformações  que  as

interfaces sofreram ao longo do desenvolvimento das interfaces de interação entre

sistemas, seus desenvolvedores, desenvolvedoras e seus usuários e usuárias. Esta

pesquisa tem como tema a história do Design de Interação. O objetivo do projeto foi

o desenvolvimento de uma coleção de Recursos Educacional Abertos (REA) sobre

as diferentes abordagens em torno das trajetórias históricas da Interação Humano-

Computador (IHC). Este projeto foi realizado a partir da leitura e análise de artigos

de  autores  com  diferentes  propostas  de  compreensão  história  do  Design  de

Interação e da IHC:  as 4 perspectivas propostas por  John Kammersgaard,  as 3

ondas de Susanne Bødker, e os 3 paradigmas em Harrisson, Tatar e Sengers. Com

o objetivo  de  auxiliar  professores,  estudantes  e  pesquisadores  na  leitura  destes

artigos, foram desenvolvidos três (03) Recursos Educacionais Abertos (REA): dois

mapas conceituais e uma apresentação em slides, cada um referente a um artigo. A

coleção foi finalizada e será disponibilizada em um repositório e em uma plataforma

aberta, para permitir o acesso, utilização e reutilização dos mesmos.
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1.  INTRODUÇÃO

O  projeto  “Desenvolvimento  de  Recursos  Educacionais  Abertos  sobre  a

História do Design de Interação" faz parte do projeto “Desenvolvimento de Recursos

Educacionais Abertos em Design de Interação”, e teve como objetivo desenvolver

uma coleção de Recursos Educacionais Abertos (REA) que auxiliem professores,

estudantes  e  pesquisadores  na  compreensão  de  abordagens  sobre  a  trajetória

histórica do Design de Interação e da Interação Homem-Computador (IHC).

Inicialmente,  este  projeto  era  denominado  “Desenvolvimento  de  Recursos

Educacionais Abertos sobre Interfaces Digitais”. Do início do projeto até o final de

2014  foi  desenvolvida  uma pesquisa  inicial  para  auxiliar  no  desenvolvimento  da

coleção de REA, visando a produção de um artigo científico e de slides em REA,

abordando a trajetória história da interação do botão de liga/desliga em interfaces de

computadores. Porém, pela complexidade da questão de pesquisa e a dificuldade

em encontrar fontes e materiais para investigar  o tema, a proposta e o título do

projeto que foram alterados para readequação do escopo da pesquisa. A partir de

fevereiro de 2015, o desenvolvimento do projeto de voltou para a criação de REAs a

partir de referências bibliográficas já encontradas e escolhidas sobre a história do

Design de Interação a partir de autores em Interação Humano-Computador (IHC).

A denominação ‘Recursos Educacionais Abertos’ foi criada do Forum on the

Impact of Open Course Ware for Higher Education in Developing Countries, em um

evento  promovido  pela  UNESCO.  Os  REA  são  “[...]  recursos  de  ensino,

aprendizagem e pesquisa que estejam em domínio público,  ou que tenham sido

disponibilizados com uma licença de propriedade intelectual que permita seu uso e

adaptação por  terceiros”  (SANTOS, 2012,  p.21).  Estes  recursos são importantes

para  que  o  material  produzido  possa  ser  usado,  aprimorado,  recombinado  e

distribuído. Um material qualquer, por exemplo, que esteja gratuitamente na internet

e não possui uma licença pública aberta não é um REA (SANTOS, 2013). Para ser

um REA, o material precisa ser licenciados de forma aberta (com licenças públicas,

como  a  Creative  Commons,  por  exemplo)  para  que  estas  possibilidades  sejam

permitidas e incentivadas. 
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Os  Recursos  Educacionais  Abertos  são  uma  proposta  que  visa  uma

Educação Aberta.  A Educação Aberta  pode ser  entendida de várias  formas,  que

dependem do contexto, do sistema de aprendizagem e do momento histórico. Uma

delas  é:  “práticas  pedagógicas  centradas  no  aluno,  a  utilização  de  materiais

educacionais criados por estudantes, o acesso aberto a repositórios de pesquisas

científicas  e  a  utilização  de  software  de  código  aberto  para  fins  educacionais”.

(SANTOS, 2012,  p.72) A Educação Aberta possui  interfaces com a pesquisa em

Design  de  Interação,  pois  o  uso  de  computadores  é  incentivado  nas  práticas

educativas. Assim, o enfoque da Educação Aberta por meio dos REA se dá por estes

oferecem subsídio a novas práticas de ensino-aprendizagem, que se popularizam

com a difusão de uso das tecnologias computacionais e das TIC's na Educação. 
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2.  OBJETIVOS1

O objetivo do projeto “Desenvolvimento de Recursos Educacionais Abertos

sobre a História do Design de Interação” é desenvolver uma coleção de Recursos

Educacionais Abertos (REA) que auxilie no ensino, aprendizagem e pesquisa sobre

o  desenvolvimento  histórico  do  Design  de  Interação  e  da  Interação  Homem-

Computador (IHC). 

1 Anteriormente, o objetivo do projeto era desenvolver uma coleção de REA sobre o histórico das interfaces
em  Design  de  Interação,  e  seu  título  era  “Desenvolvimento  de  Recursos  Educacionais  Abertos  sobre
Interfaces  Digitais”.  Entretanto,  o  projeto  teve  o  título  e  o  escopo  alterados,  recebendo  o  nome  de
“Desenvolvimento  de  Recursos  Educacionais  Abertos  sobre  a  História  do  Design  de  Interação”,  e  foi
redirecionado: de um projeto que envolvia uma pesquisa histórica em interfaces digitais, para um projeto
sobre a história do Design de Interação.
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3.  MATERIAIS E MÉTODO

Desde agosto  de  2014 foi  criado e  atualizado  um projeto  no  site  Corais2,

plataforma de colaboração online para projetos abertos, para que tudo o que fosse

feito em relação à pesquisa fosse documentado durante seu desenvolvimento e para

que esta pesquisa sobre REA já iniciasse sendo feita como recurso para Educação

Aberta,  servindo  de  auxílio  para  a  comunicação  entre  professor  orientador  e

orientanda, e um espaço aberto para acesso da comunidade. 

Neste espaço, inicialmente foram publicadas as definições sobre o projeto de

pesquisa, explicando seus objetivos e seu funcionamento. Logo após foi elaborado o

primeiro texto sobre o que é um REA e as indicações de referências para serem

utilizadas  na  pesquisa.  Em seguida,  seguindo  o  objetivo  original  do  projeto,  foi

realizada pesquisa com base de referência bibliográfica a partir de livros, artigos e

sites sobre três temas: 1) o que é Recurso Educacional Aberto (REA); 2) a trajetória

histórica de transformações históricas do botão de ligar e desligar em computador,

enquanto uma interface do digital; e 3) sobre o conceito de amanualidade segundo

Álvaro Vieira Pinto. 

No período entre os meses de agosto a outubro de 2014 foi oferecido enfoque

ao que são os REA. Utilizando-se como referência a leitura dos livros: “Recursos

Educacionais no Brasil (SANTOS, 2013) e do artigo “Educação Aberta” (SANTOS

2012),  foi  possível discorrer um texto abordando o que é REA e sua importância

para a Educação Aberta.

Entre  os  meses  de  outubro  de  2014  a  janeiro  de  2015  a  pesquisa  foi

direcionada para investigação relação histórica de uma interface digital,  e o caso

inicial escolhido foi sobre a interface do botão liga/desliga. Ela consistiu em buscar

referências  e  identificar  como  e  porque  os  botões  tiveram  modificadas  a  sua

posição, seu formato e sua funcionalidade, ao longo da história dos computadores. A

compreensão  destas  transformações  tinha  como  base  a  compreensão  de

amanualidade  de  Álvaro  Vieira  Pinto.  Com base  na  leitura  de  artigos  como  “O

conceito  de  tecnologia  sob  o  olhar  do  filósofo  Álvaro  Vieira  Pinto”  (BANDEIRA,

2011), “Economia e educação: a contribuição do Álvaro Vieira Pinto para o estudo

2 Disponível em < http://corais.org/readi/ >. Acesso em 2 de agosto de 2015.
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histórico da tecnologia” (FREITAS, 2006) e “Âncoras e amanualidade: quando um

link é mais que um meio” (GONZATTO E MERKLE, 2013), foi possível compreender

como Álvaro Vieira Pinto trabalha seu conceito de amanualidade. O autor propõe

fundamentar a relação entre o ser humano e os objetos ao seu redor, oferecendo

enfoque  situado  e  histórico  aos  artefatos,  partindo  da  ideia  de  que  a  produção

material  humana  se  desenvolve  sócio-historicamente,  com  as  modificações  dos

objetos se realizando em conjunto com as transformações do próprio ser humano.

Para  a  criação do  primeiro  Recurso  Educacional  Aberto  foi  realizado  uma

investigação  de  referências  sobre  a  história  do  botão  de  ligar  e  desligar  dos

computadores, inicialmente em artigos acadêmicos, e depois em websites e textos

online,  pois  não  foram  identificadas  referências  detalhadas  em artigos.  Um dos

principais  textos  para  esta  investigação  “Three  faces  of  human-computer

interaction”,  de Jonathan Grudin (2005),  foi  encontrado apenas em inglês, o qual

dificultou um pouco o andamento da pesquisa, uma vez que, além de ser em língua

estrangeira, o texto se revelou complexo para aplicação na pesquisa de iniciação

científica, e demandou mais tempo para ser compreendido.

Perante as dificuldades no andamento do projeto,  este teve seu escopo e

seus objetivos ligeiramente alterados. O desenvolvimento da coleção REA mudou de

enfoque,  indo  da  história  da  interface  do  botão  liga/desliga,  para  se  focar  no

desenvolvimento  histórico  do  Design  de  Interação  e  da  Interação  Homem-

Computador,  uma proposta que permitiu definir  um escopo mais delimitado, para

que a pesquisa pudesse ser concluída no prazo.

No período entre fevereiro e julho de 2015 foi iniciado o projeto com o novo

foco. Inicialmente foi criada uma tabela (FIGURA 1) para organização da pesquisa,

apresentando os autores e seus respectivos textos a serem investigados, junto com

colunas para: abordagem principal do autor, porque e como foi feito a abordagem e

os pilares principais de cada texto. A tabela foi publicada no site Corais3 e a partir

dela começaram a ser desenvolvidos os REA's. Em todos, o processo foi de leitura

do artigo científico e, depois, a criação de um REA que auxiliasse outros estudos,

professores e pesquisadores na compreensão do artigo. 

3 Disponível em < http://corais.org/readi/node/83817 >. Acesso em 2 de agosto de 2015.
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Figura 1: Trecho da tabela 
“Pesquisa das características das abordagens de história da IHC”

O primeiro REA foi  produzido a partir  do artigo ”When Second Wave HCI

meets  Third  Wave  Challenges”  da  Susanne  Bødker  (2006).  Na  tabela  de

organização  (FIGURA  1)  foram  adicionados  os  principais  conceitos  do  texto,

separados  por  colunas.  A  partir  deste  trabalho  inicial  foi  realizado  um  mapa

conceitual, que consistiu em explicar de forma resumida, com palavras chaves, o

que  a autora Bødker trabalha em seu artigo. Segundo Susanne Bødker a IHC é

dividida  em  três  ondas:  first  wave,  second  wave e  third  wave.  Bødker  oferece

enfoque para a diferença entre a segunda e a terceira onda. A terceira onda está

relacionada com temas de pesquisa em Design de Interação e IHC relacionados a

experiência,  a  emoção,  a  cultura  e  na existência  da diferença entre  computador

pessoal e do trabalho. Já na segunda onda, o computador está ligado ao ambiente

de trabalho e é considerado mais individual, ou seja, o computador é usado apenas

para trabalhar.

Já o segundo REA foi desenvolvido a partir do artigo “The Three Paradigms of

HCI”, de Harrison, Tatar e Sengers (2007). Assim como o primeiro REA, foi realizado

uma tabela para separar os conceitos principais, porém, pelo tempo e pelo texto ser

mais complexo que o anterior, a tabela não foi finalizada. Apenas o mapa conceitual

foi feito, com o mesmo princípio do REA anterior. Os autores dividem a IHC em três
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paradigmas:  Human  Factors,  Cognitivism/Information  Processing e

Phenomenologically Situated Paradigm. 

O terceiro REA foi do artigo “Four Different Perspectives on Human-Computer

Interaction”, de Kammersgaar (1985).  Diferente dos outros, esse REA foi produzido

uma apresentação em slides,  a qual  está separada o texto  inteiro  em principais

tópicos.

Sendo assim, foram desenvolvidos três REAs: dois mapas conceituais e uma

apresentação em slides. Cada um desses trata dos principais conceitos gerais de

cada referência escolhida, para que possam ser utilizadas posteriormente, podendo

ser futuramente reutilizados e alterados por outros pesquisadores.

Esse  período  da  pesquisa  não  obteve  muitas  complicações  porque  as

referências bibliográficas foram selecionadas previamente. Por outro lado, todos os

textos eram em inglês, o que fez com que a interpretação demorassem mais do que

se  fosse  em  português,  uma  vez  que  textos  científicos  são  mais  complexos  e

existem  um  vocabulário  diferenciado.  Mas,  mesmo  assim,  esses  foram  mais

propícios para a iniciação científica.

.
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4.  RESULTADOS 

Para  a  realização  da  coleção  de  REA foram  utilizados  três  referências

bibliográficas, cada uma delas trata da história da IHC sob diferentes conceitos.

O  primeiro,  “When  Second  Wave  HCI  meets  Third  Wave  Challenges” de

Susanne Bødker (2006), tem como objeto de trabalho as três ondas da IHC. Para

expor o conteúdo dessas foi realizada uma tabela com os principais tópicos do texto

e, depois, desenvolvido um mapa conceitual (FIGURA 2).

Figura 2: Mapa Conceitual - Susanne Bødker
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Já  para  o  segundo,  “Four  Different  Perspectives  on  Human-Computer

Interaction” de  John  Kammersgaard  (1985),  foi  realizada  uma  apresentação  se

slides (FIGURA 3, FIGURA 4, FIGURA 5, FIGURA 6 e FIGURA 7). Visto que esse é

um pouco mais longo e com mais informações para serem apresentadas.

Figura 3: Apresentação de slides - John Kammersgaard

Figura 4: Apresentação de slides/Introdução - John Kammersgaard
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Figura 5: Apresentação de slides/Basic Concepts - John Kammersgaard

Figura 6: Apresentação de slides/Primeira perspectiva - John Kammersgaard

Figura 7: Apresentação de slides/Segunda perspectiva - John Kammersgaard
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Por fim, o último a ser desenvolvido foi o  “The Three Paradigms of HCI” de

Steve Harrison, Tatar e Sengers (2007). O REA realizado foi um mapa conceitual

sobre os três paradigmas.

Figura 8: Mapa conceitual – Harisson, Tatar e Sengers

Com a coleção de 3 REA's finalizada e já disponível no site Corais, agora

estudam-se meios para disponibilizá-la em um repositório online.

11



Relatório Final – PIBITI

5.  DISCUSSÃO

Os  Recursos  Educacionais  Abertos  são  uma  forma  de  promover  o

conhecimento,  permitindo  que  outras  pessoas  se  beneficiem  de  materiais,

disponíveis  sem  custos  e  de  forma  legal,  sem  precisarem  recorrer  à  pirataria.

Desenvolver  materiais  de ensino,  pesquisa e aprendizagem desta  maneira  é um

caminho para uma educação mais aberta e com mais liberdade.

No começo do projeto, pesquisar sobre o botão liga/desliga foi interessante,

pois trazia uma problemática diferente do que se é proposto normalmente em outras

pesquisas. Porém a dificuldade em encontrar referências bibliográficas fez com que

o rendimento do trabalho diminuísse. Já na segunda etapa do projeto, os artigos

designados  se  mostraram  mais  acessíveis.  Apesar  de  ainda  serem  textos

complexos, não impossibilitou a leitura e interpretação. Com a mudança do projeto,

houve uma retomada de ritmo de pesquisa. Os textos mostram vários conceitos de

uma mesma trajetória histórica, e o que os diferencia é como eles denominam cada

período e suas características.

Tendo em vista a importância da compreensão da interação entre ser humano

e computadores e fundamental para diversas áreas, como o Design e a Educação,

acreditamos que estes REA's iniciais podem ajudar no desenvolvimento de outras

pesquisas e investigações.
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6.  CONCLUSÃO

Ao  longo  do  projeto  foi  possível  compreender  a  questão  dos  Recursos

Educacionais Abertos e da história do Design de Interação. Tanto esta área temática

quando a proposta de recursos abertos ainda não são amplamente conhecidas e

divulgadas.  Visto  que  os  conteúdos  abordados  não  possem  muitas  referências

bibliográficas acessíveis, ressalta-se a importante desta coleção de REA, para que

seja disponibilizada e esteja acessível, para que outras pessoas também possam

conhecer  e  pesquisar  sobre  o  tema.  Com  esta  coleção  de  REA finalizada  e

disponível  online,  espera-se  que  ela  auxilie  outros  pesquisadores,  que  estão

trabalhando nessa área,  ou ainda,  que possa servir  como material  de aula para

professores e alunos.
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