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base as seguintes dimensões: Comunicação, Coordenação,
Colaboração e Cooperação. Neste artigo descrevemos a dimensão
Abstract — Collaboration and cooperation are two of the factors
with the greatest impact on achieving quality software. The
importance of analyzing these two dimensions in the course of a
software development process becomes imperative to, not only
ensure the quality of the current software, but also to improve
the development processes itself. By believing on these
assumptions the 4C model emerged. The 4C model was adapted
from the 3C collaboration model in order to analyze and propose
improvements to the software development process. The 4C
model is based on the following dimensions: Communication,
Coordination, Collaboration and Cooperation. In this paper we
describe the dimensions "Collaboration and Cooperation" and
its applicability in the analysis of the Hybrid User Centered
Development Methodology (HUCDM) that formed the basis for
the development of the educational resource Courseware Sere The Human Being and Natural Resources. The analysis has
mainly based on posts inserted on forums available at Moodle
(which served as a groupware tool). The results achieved
reinforce the importance of developing educational resources
using collaborative and cooperative work based on
multidisciplinary teams.

“Colaboração e Cooperação” e a sua aplicabilidade na análise da
Metodologia Híbrida de Desenvolvimento Centrado no Utilizador
(MHDCU), metodologia que serviu de base ao desenvolvimento
do recurso educativo Courseware Sere – O Ser Humano e os
Recursos Naturais. A análise recaiu sobre os posts inseridos nos
fóruns disponibilizados no moodle (ferramenta que serviu de
groupware). Os resultados reforçam a importância de
desenvolver recursos educativos tendo por base o trabalho
colaborativo e cooperativo assente em equipas multidisciplinares.
Palavras Chave - Análise de Interações; Modelo 4C;
Metodologia Híbrida de Desenvolvimento Centrado no Utilizador;
Courseware Sere; Colaboração e Cooperação.

I. INTRODUÇÃO
Em projetos em que o desenvolvimento de software é feito
envolvendo equipas multidisciplinares, o seu sucesso depende
do desempenho dos elementos da equipa, como sucede em
qualquer projeto que envolva interação entre pessoas [1]. As
equipas que trabalham colaborativamente, aumentam a
possibilidade de obterem melhores resultados do que se os seus
elementos atuassem de forma individual, uma vez que: i) é
possível rentabilizar o mesmo trabalho com base no esforço e
competências de cada elemento [2] e ii) os elementos podem
identificar antecipadamente inconsistências e falhas que
decorrem durante o processo de desenvolvimento.
Colaborativamente, a equipa pode debater ideias e resolver
problemas detetados, além de facilitar o processo criativo,
surgindo mais soluções de projeto para os requisitos do
software, analisando desta forma e em conjunto, as vantagens e
desvantagens, antes do incremento de novas soluções de

Keywords - Interaction Analysis; 4C Model; Hybrid User
Centered
Development
Methodology;
Courseware
Sere,
Collaboration and Cooperation.
Resumo — A Colaboração e Cooperação são dois dos fatores com
maior impacto na obtenção de um software de qualidade. A
importância de analisar estas duas dimensões no decorrer de um
processo de desenvolvimento de software torna-se peremptório
para, além de garantir a qualidade do software atual, melhorar os
processos de desenvolvimento. No acreditar destas premissas
surgiu o modelo 4C. O modelo 4C foi adaptado do modelo 3C de
colaboração com o objetivo de analisar e propor melhorias a
processos de desenvolvimento de software. O modelo 4C tem por
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projeto [3]. O facto de um elemento de uma equipa receber
feedback dos outros elementos aquando da disponibilização,
por exemplo, de uma versão de um documento, permite que o
mesmo seja mais reflexivo e pode levar ao melhoramento do
mesmo [4] incrementando assim a qualidade do recurso.

II. MODELO 4C: COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO
O modelo 4C (Fig. 1) foi uma adaptação do modelo 3C de
colaboração (Fig. 2) que, por sua vez, surgiu na década de 90 e
tem sido disseminado por diversos autores, tais como, Denise
[8], Borghoff & Schlichter [9], Blois & Becker [10] e
essencialmente por Fuks e colaboradores [11][2][12]. O
modelo 3C tem sido usado para diferentes finalidades, tais
como, classificar ferramentas colaborativas [9], para análise de
interfaces com utilizadores e para avaliação de aplicações
colaborativas [13].

Numa equipa multidisciplinar recentemente constituída,
numa fase inicial, existe a preocupação de distribuir
“corretamente” as tarefas pelos elementos e se perceber se cada
um é capaz de assumir a responsabilidade ou papel nas tarefas
que lhe são conferidas ou designadas [5]. O mesmo autor
afirma que quanto maior for a integração dos elementos da
equipa, melhor será a partilha de informação, serão facilitadas
as tomadas de decisão, levando os elementos a sentirem-se
mais comprometidos com o projeto. O nível de confiança entre
os elementos da equipa permite que os processos de
comunicação sejam mais fáceis e eficazes.
Os projetos que têm por base os pressupostos e métodos do
Design Centrado no Utilizador necessitam de diferentes
backgrounds de forma a abordar diferentes aspetos do
software. As equipas podem ter um número variável de
elementos e ser constituídas por utilizadores, peritos de
usabilidade, gestores de projeto, engenheiros de software,
designers gráficos, designers de interação, programadores,
analistas de sistemas, comerciais, marketers, entre outros.
A Metodologia Híbrida de Desenvolvimento Centrado no
Utilizador foi o primeiro processo analisado pelo modelo 4C. A
MHDCU foi utilizada no desenvolvimento do recurso
educativo Courseware Sere – “O Ser Humano e os Recursos
Naturais”. Trata-se de um processo de desenvolvimento
simples, iterativo e incremental que tem como “alicerces”
princípios do Design Centrado no Utilizador (DCU),
especificados
na
International
Organization
for
Standardization 9241-210 [6] – Ergonomics of Human-System
Interaction (210: Human-centred design for interactive
systems). Na sua base encontra-se a estrutura disciplinada de
processos de desenvolvimento, bem como práticas e valores
dos métodos ágeis de desenvolvimento de software. O processo
é constituído por 4 fases principais: planeamento, design,
implementação e manutenção/operação. A prototipagem e a
avaliação são realizadas de modo transversal a todo o processo
[7].
Durante o processo de desenvolvimento de software, as
equipas
multidisciplinares
tanto
realizam
tarefas
colaborativamente como cooperativamente. O processo de
desenvolvimento envolve ainda processos de comunicação e
coordenação. Estando uma das questões do estudo efetuado
relacionada com a análise do processo de desenvolvimento de
um software educativo, apresenta-se, na secção seguinte a
dimensão “Colaboração e Cooperação” do modelo 4C e como
a mesma foi explorada para analisar a Metodologia Híbrida de
Desenvolvimento Centrado no Utilizador. Na secção III,
apresentamos as categorias, subcategorias e indicadores
referentes a esta dimensão, bem como número de referências1.
Finalmente, na secção IV será apresentado um episódio em que
se realça a análise da dimensão supracitada. Concluímos este
artigo com as Conclusões (secção V).

Figura 1. Modelo 3C de Elis [14] adaptado por Fuks e colaboradores [2] [11]
[12]

Figura 2. Modelo 4C, adaptado do modelo 3C de colaboração de Fuks e
colaboradores [2][11][12]

O modelo 4C difere do modelo 3C de colaboração pelo
facto de se considerar que os conceitos de colaboração e
cooperação são distintos. Na literatura é recorrente os termos
colaboração e cooperação surgirem como sinónimos. Na
realidade são conceitos diferentes, existindo apenas um fator
que é análogo: os elementos trabalham para atingirem um
objetivo comum. Para Dillenbourg, Baker, Blaye & O’Malley
[15] o trabalho cooperativo é “... accomplished by the division
of labor among participants, as an activity where each person
is responsible for a portion of the problem solving...”, sendo o
trabalho colaborativo “...mutual engagement of participants in
a coordinated effort to solve the problem together.” De forma
complementar a Dillenbourg, Michael Schrage [16, p. 140] no
livro Shared Minds define a colaboração como um “... process
of shared creation: two or more individuals with
complementary skills interacting to create a shared
understanding that none had previously possessed or could
have come to on their own. Collaboration creates a shared
meaning about a process, a product, or an event. In this sense,
there is nothing routine about it. Something is there that wasn’t
there before.” A definição de Michael Schrage acrescenta à de
Dillenbourg que o trabalho colaborativo, além de envolver

1

As referências são as unidades de registo, que podem ser a frase ou o
conjunto de palavras que façam sentido e tenham significado.
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vários elementos, implica que as suas competências sejam
complementares.
 A “Colaboração e a Cooperação” referem-se às tarefas
que a equipa multidisciplinar desenvolve em conjunto
(colaborativamente)
ou
individualmente
(cooperativamente) mas com um objetivo comum,
através de um espaço partilhado. Na colaboração e
cooperação é normal que se contribua ou solicite
feedback sobre as soluções de projeto apresentadas
(protótipos ou documentos), estando este na maioria
das vezes associado à discussão (através de sugestões,
da concordância/discordância e da formulação de
perguntas) de soluções de projeto. A concordância
pode ser total ou parcial com ressalvas. A discordância
pode ser complementada com um argumento ou
apresentada uma proposta alternativa. A clarificação é
um fator essencial da colaboração e cooperação,
permitindo o esclarecimento ou explicação de
situações pouco claras ou problemas. A persistência
dos elementos da equipa multidisciplinar é
demonstrada na realização das tarefas, nas sugestões e
nas novas soluções de projeto.
III.

Inerte

Feedback

Discordância

Clarificação

Sugestões

ANÁLISE DE INTERAÇÕES
Persistência

Com a finalidade de propor melhorias à Metodologia
Híbrida de Desenvolvimento Centrado no Utilizador
[17][18][19][20][21], propôs-se identificar os pontos fortes e as
fragilidades da mesma, através de análise das interações que
decorreram entre os elementos da equipa multidisciplinar
durante a conceção do Courseware Sere [18][22][23]. Apesar
de terem sido utilizadas diferentes ferramentas de comunicação
(e-mails, chats, entre outras), a nossa análise e interpretação
recaiu sobre os 292 posts inseridos nos fóruns. Os fóruns
permitiram que as interações ficassem organizadas e
disponíveis para serem revisitadas, podendo ter levado os
elementos da equipa a usar esta ferramenta em detrimento de
outras. Além disso, a utilização dos fóruns permitiu a
disponibilização e discussão das soluções de projeto e perceber
o fluxo de posts submetidos pelos diferentes elementos da
equipa multidisciplinar. As unidades de registo serviram para
realizar análise estatística descritiva e análise de conteúdo.
Com a dimensão “colaboração e cooperação” foi possível
identificar
simultaneamente
tarefas
realizadas
colaborativamente e cooperativamente no desenvolvimento do
courseware. Nesta dimensão, os elementos da equipa
multidisciplinar discutem as soluções de projeto apresentadas
em diferentes formatos: protótipos programados, documentos e
protótipos em imagem.
Na Tabela I apresentamos as categorias e subcategorias da
dimensão “colaboração e cooperação”.
TABELA I
Categoria
Perguntas

Na dimensão “colaboração e cooperação” a interação
proporcionada pelo fluxo de perguntas e respostas, surgiu pelo
facto de um elemento não ter compreendido (elementos de
perceção) determinada situação ou problema relativamente a
uma solução de projeto. Quanto à categoria perguntas (76
referências) dividiu-se a mesma em duas subcategorias face ao
tipo de resposta: perguntas ativas (60 referências) e perguntas
inertes (17 referências).
A discussão do desenvolvimento de protótipos e
documentos, para se alcançar o que se pretendia em cada
solução de projeto, através das interações dos elementos da
equipa multidisciplinar, constitui um fator primordial para se
garantir a qualidade final de um software educativo. Para
compreender melhor a dimensão “colaboração e cooperação”
apresentamos um episódio (interações decorrentes do
desenvolvimento do 1º ecrã da Fase I - Petróleo), em que se
evidencia a negrito nos posts as referências relacionadas com
esta dimensão. Pretende-se assim, analisar em que medida a
interação entre os elementos da equipa multidisciplinar
permitiu melhorar as soluções de projeto. A escolha deste
episódio prende-se com a sua riqueza e transversalidade, não
apenas relativamente a esta dimensão, mas a todas as
categorias e subcategorias/indicadores apresentados nas
dimensões “comunicação” e “coordenação“ [7] [24].

CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS DA DIMENSÃO
COLABORAÇÃO E COOPERAÇÃO

Sub-categoria
Ativa

Concordância

Perguntas formuladas que não contribuem
para melhorar as soluções de projeto,
consequentemente podem não ter obtido
qualquer resposta (ignoradas).
Um ou mais elementos concordam
parcialmente ou totalmente com uma
sugestão ou solução de projeto, permitindo
assim o desenrolar do projeto. Poderão
existir mensagens de concordância com
ressalvas.
Identificação de situações em que os
elementos apresentam divergências nos
processos de colaboração e cooperação,
podendo atrasar o desenvolvimento do
projeto. A discordância poderá apresentar
um argumento ou uma proposta alternativa.
Face a uma situação ou problema, são
enviadas mensagens com a finalidade de a
clarificar/esclarecer.
Mensagens
explicativas, que na sua maioria estão
associadas às soluções de projeto, também
estão enquadradas nesta categoria.
Discussão de soluções projeto através de
sugestões efetuadas/fornecidas por um ou
vários elementos, podendo estas gerar
novas ações, evidenciadas através de novas
soluções de projeto (documentos e
protótipos).
Os elementos da equipa demonstram
persistência na realização das tarefas,
através de sugestões e novas soluções de
projeto.

IV.

Descrição
A resposta dos elementos da equipa
multidisciplinar a uma pergunta ativa ajuda
a esclarecer a situação/problema ou a
melhorar as soluções de projeto.

INTERAÇÕES OCORRIDAS NO DESENVOLVIMENTO DO
1º ECRÃ, DA FASE I – PETRÓLEO

O primeiro post submetido tinha como anexo dois ecrãs.
Porém, enquadrado neste episódio, apenas é apresentado o 1º
ecrã e respetivo protótipo inicial (Fig. 4). Neste primeiro post
pode compreender-se as dimensões abordadas e quais as
categorias que a mesma abrange.
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“Assunto: Re: Ecrãs Fase I
Enviado: Gestor de Projeto, segunda-feira, 23 de junho de 2008,
02:15

Um abraço”

Fase1_Ecra6_7_vers1_.pdf [Protótipo em imagem]
Boa noite, envio em anexo dois novos ecrãs para serem validados
[Partilha de Informação].
No ecrã que está designado como número 6, é necessário verificar o
que se deve retirar ou inserir [Interdependência].
O ícone referente à Indústria Petroquímica vai ser alterado ou
desaparecer, pois é difícil apenas com um ícone associar tudo o
que está descrito na legenda. [Clarificação] (…)”

A mensagem de clarificação, que se pode ler no post,
apesar de explicar alguns aspetos do primeiro protótipo do 1º
Ecrã, da Fase I - Petróleo (Fig. 4), não se coadunava com o
pretendido como solução de projeto. Contudo, permitiu, que os
elementos da equipa multidisciplinar discutissem novas
soluções de projeto.

Figura 4 – Segundo protótipo do 1º Ecrã, da Fase I – Petróleo

O protótipo representado na Fig. 4 é constituído por
diferentes elementos gráficos. Normalmente, nos protótipos
iniciais foram criados e desenvolvidos elementos gráficos que,
muitas vezes, parecem não ser adequados ou apropriados, mas
posteriormente podiam ser inseridos nas soluções de projeto
apresentadas. Exemplo disso, são os pictogramas que
representam os usos do petróleo, desenvolvidos no primeiro
protótipo (Fig. 4) e que surgem no terceiro protótipo (Fig. 6),
no quarto protótipo (Fig. 7) e no quinto protótipo (Fig. 8).

Figura 3 – Primeiro protótipo do 1º Ecrã, da Fase I - Petróleo

Não foi recorrente surgirem problemas técnicos, como
evidencia a referência seguinte. Porém, a resposta/resolução
célere dos mesmos, permitir que os elementos continuem
empenhados dado contributos.
“Assunto: Re: Ecrãs Fase I
Enviado: Investigador em Didática das Ciências e Tecnologia
Educativa, segunda-feira, 23 de junho de 2008, 12:10
olá. Não consigo abrir os pdf. [Partilha de Informação]”

O episódio reflete-se algo que foi recorrente em todo o
projeto e que já foi mencionado, ou seja, a pouca ou nenhuma
participação por parte dos elementos com competências
técnicas (Designers-Ilustradores e Programadores). Considerase que estes elementos, durante todo o processo de
desenvolvimento do Courseware Sere, desenvolveram mais
tarefas de forma cooperativa (demonstrada através dos
protótipos desenvolvidos) do que colaborativa (através da
discussão dos protótipos apresentados).
Os protótipos apresentados nas Fig. 5 e 6 demonstram
alguma persistência por parte dos Designers-Ilustradores,
desenvolvendo dois protótipos mesmo sem feedback por parte
dos restantes elementos da equipa.

Figura 5 – Terceiro protótipo do 1º Ecrã, da Fase I, Petróleo

Tendo por base o segundo e terceiro protótipos, um dos
elementos da equipa multidisciplinar, disponibiliza uma
primeira sugestão. Realça-se que todas as sugestões
apresentadas no post submetido pelo Perito em Didática das
Ciências, foram desenvolvidas e incrementadas. Além disso, os
Designers-Ilustradores acrescentaram mais elementos gráficos.
“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Perito em Didática das Ciências, sexta-feira, 25-708, 16:38
Olá! Como 1º esboço parece-me globalmente bem e coerente
com o design usado nos outros cenários [Concordância].
Aconselho mesmo assim que os barris sejam mais cilíndricos
(número 1, figura 41) e o avião passe no lado inferior esquerdo
(número 2, figura 41) (menos denso) e desta forma não tape a
chaminé! [Sugestão]
O ideal seria também incluir uma refinaria (número 5, figura 41)
[Sugestão].
É possível? [Pergunta Ativa]

“Assunto: Aplicações do Petróleo
Enviado: Gestor de Projeto, terça-feira, 15 de julho de 2008, 14:59
Boa tarde, coloco em anexo a ilustração da cidade que representará
a aplicação do petróleo [Partilha de Informação].
Apesar desta ser a primeira versão de uma cidade, a mesma já está a
sofrer melhorias [Partilha de Informação].
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Continuação de bom trabalho”

alternativa...), [Sugestão] podendo este clicar nas diferentes
ícones representativos dos usos do petróleo? [Pergunta Ativa]
Penso que dará mais interatividade ao ecrã, certo? [Pergunta
Ativa]
Saudações.”

Para melhorar graficamente o cenário, foi acrescentada
mais uma fábrica (número 3, Fig. 7), não sendo necessário
fazer alterações à posição do avião. Pressupôs-se que a
sugestão do Perito em Didática das Ciências passava pela
criança visualizar as emissões de gases poluentes provocadas
pelas fábricas.

Na sequência do post anterior, a maioria das sugestões
apresentadas no post seguinte foram implementadas na solução
de projeto apresentada na Fig. 8.
“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Investigador em Didática das Ciências, segunda-feira, 15
de setembro de 2008, 09:40
Bom dia a todos,
Estive a comparar as duas propostas e considero a segunda
bastante melhor. [Concordância]
Gostaria de evidenciar que a farmácia, que está representada pela
utilização de derivados do petróleo em muitos dos medicamentos - e
inclusivamente nas suas embalagens [Partilha de Informação] deveria ter, como nos outros casos, um símbolo associado.
[Sugestão]
Também seria interessante podermos ver outras utilizações que
são quotidianas e que têm grande impacte no utilizador (ex.
roupas, plásticos, brinquedos, acessórios, cosméticos,...).
[Sugestão]
Sugestão: Seria possível fazer, por exemplo, um corte numa das
casas e mostrar, no interior, os usos acima referidos, e muitos outros
que se podem associar aos nossos gestos diários? [Pergunta Ativa]
Podíamos mostrar a casa por divisões e, a cada uso, associar um
símbolo (como já está nas outras situações) (número 7, Fig. 8).
[Sugestão]
Fica a sugestão.
Também concordo com a sugestão da Investigador em Didática
das Ciências e Tecnologia Educativa. [Concordância]
Bom trabalho a todos!”

Figura 6 – Quarto protótipo do 1º Ecrã, da Fase I – Petróleo

Os protótipos em imagem quando não acompanhados por
uma clarificação/descrição, que se considerou muitas vezes
substituível pela apresentação de protótipos programados, pode
levar a que alguns elementos não compreendam como os
elementos gráficos (texto, áudio, imagem e animações/vídeos)
em determinado ecrã irão funcionar quando programados. As
referências seguintes ilustram esta situação.

O post seguinte reforça a informação inserida no post
anterior, através da concordância, persistindo com uma
sugestão já apresentada pelo mesmo elemento relativamente à
interação entre o utilizador e o ecrã.

“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Gestor de Projeto, segunda-feira, 8 de setembro de 2008,
11:32
Bom dia a todos, segue em anexo a segunda versão da cidade que
representará a aplicação do petróleo. [Partilha de Informação]
A equipa que está a desenvolver a programação, está com um ritmo
muito elevado. [Partilha de Informação]
Por isso quanto mais depressa existir feedback, melhor. [Ponto de
Vista]
Um abraço”

“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Investigador em Didática das Ciências e Tecnologia
Educativa, quinta-feira, 2 de outubro de 2008, 15:41
olá. Concordo plenamente com a opinião da Investigador em
Didática das Ciências relativamente ao corte da casa.
[Concordância]
Podemos colocar, mais uma vez, o explorador a "viajar" pela
casa descodificando os objetos que derivam do petróleo.
[Sugestão]
Saudações.”

O post seguinte, submetido pelo Investigador em Didática
das Ciências e Tecnologia Educativa, apesar de não ter sido
levado em consideração na sua totalidade, “alavancou”
alterações na solução de projeto (Fig. 8). Foi assim,
reconhecido a partir das sugestões apresentadas, que o ecrã
necessitava de ser mais interativo.

A Fig. 8 apresenta uma sequência de imagens, de forma a
simular como surgiu a casa no ecrã for programado. Esta
sequência de imagens, complementa a clarificação/descrição
textual de forma que os elementos da equipa percebessem o
que se pretendia.

“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Investigador em Didática das Ciências e Tecnologia
Educativa, segunda-feira, 8 de setembro de 2008, 11:47
Olá a todos.
Não podendo fazer uma apreciação muito profunda, aproveito para
transmitir que na minha opinião este esboço está bom do ponto de
vista de design. [Concordância]
Contudo, acho que está muito informativo/pictórico. [Ponto de
Vista]
Sugestão: Pode-se criar uma sequência de cenários com o
explorador (que será o que o utilizador escolher) a percorrer a
cidade num transporte a escolher (carro, bicicleta... – isto
poderá possibilitar ver o consumo de carbono para cada

“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Gestor de Projeto, quinta-feira, 2 de outubro de 2008,
16:04
Boa tarde, coloco em anexo uma versão da cidade (já com o parque
infantil) e com o corte da casa. [Partilha de Informação]
Por favor feedback, relativamente aos elementos gráficos.
[Interdependência]
Um abraço”

Com base na informação dada pela Investigadora em
Didática das Ciências, os símbolos que representavam as
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diferentes aplicações do petróleo foram eliminados, sendo a
informação representada quando os mesmos são acedidos
através das lupas (Fig. 8).

O acima descrito reflete a importância deste tipo de
recursos ser submetida avaliação externa de forma a reduzir
falhas, muitas vezes, não detetadas pela “limitação” das
competências dos elementos que constituem a equipa
multidisciplinar.
As Fig. 10 e 11 apresentam a versão programada do ecrã. O
utilizador ao clicar nas lupas tem acesso a informação textual
ou auditiva, o que permite que o software seja acessível a
utilizadores com Necessidades Educativas Especiais.

“Assunto: Re: Aplicações do Petróleo
Enviado: Investigador em Didática das Ciências, sexta-feira, 3 de
outubro de 2008, 10:43
Bom dia,
Estive a ver as imagens para a exploração dos vários usos do
petróleo. [Partilha de Informação]
Considero que estamos a avançar no bom caminho. [Ponto de
Vista]
As imagens estão muito mais explícitas [Concordância] e são
mais fáceis de interpretar pelos utilizadores. [Ponto de Vista]
Temos, no entanto, de ser mais coerentes no uso de símbolos e dos
seus significados (por exemplo, os símbolos usados para assinalar
a presença do petróleo são os mesmos que assinalam o seu uso?)
(número 6, Fig. 8). [Pergunta Ativa]
Por outro lado, seria interessante, na exploração da casa, os
utilizadores poderem relacionar o uso do petróleo e seus
derivados às tarefas quotidianas.” [Sugestão]

Figura 9 – Versão final do 1º Ecrã, da Fase I – Petróleo

Figura 10 – Versão programada do 1º Ecrã, da Fase I – Petróleo

V. CONCLUSÕES
Do exposto pode inferir-se que as soluções de projeto
quando partilhadas e discutidas, tendo por base protótipos ou
documentos, geram novas soluções de projeto. Sendo a
Metodologia Híbrida de Desenvolvimento Centrado no
Utilizador, um processo iterativo e incremental, após cada
iteração, a nova solução de projeto foi disponibilizada já com o
incremento resultante da última iteração, caso a mesma tenha
sido validada pelos elementos da equipa. Este procedimento,
nem sempre ocorreu de forma tão evidente e simplificada. Para
tal contribuíram vários fatores, tais como: i) sugestões
tecnicamente impossíveis de se desenvolver; ii) sugestões
difíceis de se perceber através de um protótipo de imagem,
sendo necessário apresentar um protótipo programado; iii)
mensagens pouco claras do que se propõe ou sugere; iv)
dificuldades de perceção sobre o que se pretende com
determinada sugestão.
O modelo 4C permitiu que a análise ao processo definido
na Metodologia Híbrida de Desenvolvimento Centrado no
Utilizador fosse realizada, tendo por base as interações
decorrentes nos fóruns disponibilizados na plataforma de apoio
ao projeto. A partir das referências ilustradas, pode referir-se
que equipas com diferentes backgrounds que se envolvam
ativamente na partilha de informação, de pontos de vista, na
discussão de soluções de projeto, através de sugestões, na

Figura 7 – Quinto protótipo do 1º Ecrã, da Fase I – Petróleo

A Fig. 9 apresenta o sexto protótipo do 1º ecrã da Fase I Petróleo. O cenário sofreu uma transformação resultante da
necessidade de o utilizador poder navegar pelo ecrã e com
situações do seu quotidiano, que levem à reflexão.

Figura 8 – Sexto protótipo do 1º Ecrã, da Fase I - Petróleo

A diferença entre os protótipos representados na Figura 9 e
na Fig. 10 está na eliminação da representação das camadas
que representam a crosta terrestre. Após a consulta a um perito
da área de Geologia, esta decisão foi tomada, de forma a não
induzir os utilizadores em conceitos científicos menos corretos.
Esta ação é um exemplo concreto de que no decorrer do
processo de desenvolvimento surgem tarefas não planeadas
(por exemplo, consulta informal a um perito), sendo a sua
execução essencial para a qualidade do projeto [25].
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concordância/discordância, na clarificação de situações ou
problemas, na colocação de perguntas, sendo persistentes e
assumindo compromissos, possibilitam que as soluções de
projeto melhorem tecnicamente e didaticamente.

[14]
[15]
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