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Tópicos
de discussão

� Uma visão geral do problema abordado 
no artigo

� O pensamento moderno e a engenharia 
de software: um estilo de pensamento 
que nos limita

� O enfoque sociotécnico é uma 
possibilidade de atuação

Tópicos
de Discussão
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O sujeito da ES
observando mundo

Delimitação do estilo de pensamento que
usamos.Visão geral
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OK
para o WOSES

Visão geral

� No Silver Bullet (Brooks, 1986). Bala de prata 
serve só para matar lobisomens. Tarefas no 
desenvolvimento de software: essenciais e 
acidentais.

� The Mythical Man-Month (Brooks, 1975). 
Chamou a atenção para a importância dos 
“aspectos humanos” na ES.

� Já no prefácio: ES não tem uma forma, está em 
construção, o saber é acumulativo...

� Que tipo de imagem a lupa “focaliza/amplia”? O 
que ela não deixa ver? Por quê?
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A Lupa traz
pressupostos

em sua construção

O Foco do artigo não é propor alguma instrumentação, é 
sugerir que elas podem ser limitadas por questão de
articulação  estilo de pensamento limitado e limitante.Visão geral

O Físicos aprendem a não ver o caos.
As ciências clássicas exibem especial 
ignorância sobre a desordem. Onde 
começam o caos, a complexidade, o 

irregular, as descontinuidades, param 
as ciências clássicas.

James Gleick
“Chaos: Making a new science”
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Algumas idéias do 
Pensamento moderno

Pensamento
moderno e ES

� O mundo é ordenado, um sistema imutável.
� O método adequado possibilita descrever 

as leis que regulam o mundo, logo permite 
conhecê-lo, prevê-lo e controlá-lo.

� A ciência busca modelos, padrões fatos e 
leis universais. Ser científico é ser universal, 
valer em qualquer lugar, facultar a qualquer 
um a repetição do fenômeno, desde que 
respeitado o método.

� Princípios: formalização, representação 
controle, ordem.
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Estatuto moderno na
engenharia de software

� Racionalismo, mecanicismo, realismo, 
valorização do método (estruturados = científicos)

� Funções, dados ou objetos existem no mundo real. 
O trabalho do desenvolvedor seria o de encontrá-
los, 'como se fossem um tesouro afundado' 
(HIRSCHHEIM, 1995).

� Importante verdade: (...) quanto mais tênues as 
interfaces melhor será o particionamento - se as 
interfaces estão grosseiras,volte e particione 
novamente, buscando os contornos naturais do 
domínio (DeMARCO, 2002).

� O método aparecia como A Resposta,  se não 
conseguiam resolver seus problemas culpavam a si 
próprios (DeMARCO, 2002).Pensamento

moderno e ES
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Estatuto moderno
enquadra a ES

Representação  Formalização
Ordem   Estabilidade   Controle  

Razão   Método   Programa
Burocracia

Pensamento
moderno e ES
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Enquadramento
produziu muitos

resultados
� Grande evolução nas tarefas acidentais, bem 

tratadas no enquadramento mecanicista.
� Ferramentas de suporte à gerência de 

configuração são muito bem sucedidas em 
decorrência da efetividade com que abordam 
tarefas extremamente maçantes e repetitivas, 
razoáveis de serem automatizadas. Será que 
não estaríamos tentando modelar e 
automatizar coisas que intrinsecamente não 
podem ser modeladas e automatizadas no ciclo 
de vida de desenvolvimento de software? 
(FUGGETTA, 2000).

RepresentaçãoFormalização
Ordem   Estabilidade   Controle  

Razão   Método   Programa
Burocracia

Pensamento
moderno e ES
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Enquadramento
limitante

� Lidamos com problemas num mundo cada vez 
mais dinâmico, com demanda por respostas 
sempre mais rápidas, com imprevisibilidade e 
mutações aceleradas. Isso rompe com as 
premissas (mundo ordenado, sistema 
imutável) do enquadramento.

� Consideramos existir um “dentro” e um “fora” 
da ES. Só problemas e soluções aderentes ao 
enquadramento pertencem à ES?

� Não-técnico influi ou é problema da ES?

RepresentaçãoFormalização
Ordem   Estabilidade   Controle  

Razão   Método   Programa
Burocracia

Pensamento
moderno e ES
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Parece ser o
caso de aumentar 

o enquadramento?

Representação Formalização
Ordem   Estabilidade   Controle  

Razão   Método   Programa
Burocracia

O enfoque
sociotécnico
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Sem divisões:
sociotécnico

O enfoque
sociotécnico

Representação

Formalização Método

Ordem

Burocracia

Controle
Programa

Razão

?
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Uma palavra
sobre os modelos universais

� Implantar um processo de software é 
construir uma rede, que demanda 
intensa negociação sociotécnica

� O processo implantado é a 
pontualização dessa rede

� Modelos universais simplificam o 
problema (mundo sem atrito).
�Sucesso ⇒ infalibilidade técnica do 

modelo
�Fracasso ⇒ a rede aparece

O enfoque
sociotécnico
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Implantação de um 
processo de software

relato da saga de um SEPG

Reflexão

� Faltam: patrocínio, liderança, poder, participação, 
vontade da organização, continuidade na 
administração (que um dia deliberou a implantação).

� Em momento algum problema “técnico”. Coisas da 
vida, sempre acontecem? Mas, são ou não 
problema do engenheiro de software? Ele está 
preparado? O que fazem os bem sucedidos?

� Dá para chamar administradores, psicólogos, pajés, 
etc. para arrumar o cenário antes do SEPG 
começar a trabalhar? “Não-técnico” fica fora?

� Se o esforço for bem sucedido o mérito será do 
processo e suas supostas melhores práticas?
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Um engenheiro de software 
sociotécnico

� Aceita o caso-a-caso; a ES é uma 
disciplina empírica

� “Projetista de modelos locais a partir 
de modelos universais”, pois o 
esforço de projetação local dos 
modelos é que garante o sucesso, 
não o modelo em si.

O enfoque
sociotécnico
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Um exemplo
de construção sociotécnica

Origens da OO
� Ole-Johan Dahl e Kristen Nygaard em 1962 

estavam criando a linguagem Simula. Para seu 
problema, acharam apropriado usar um 
conceito que associasse estrutura de dados e 
operações  objetos

� Motivações para se basearem no ALGOL 60
� Estrutura de blocos
� Boa segurança de programação
� Patriotismo europeu

� Muitas defesas do paradigma OO se referem 
ao “nosso modo de pensar e entender o 
mundo”...

O enfoque
sociotécnico


