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Cada qual influência o outro. Esta 

interdependência varia em grau, 

qualidade e de contexto para 

contexto. 

RELAÇÃO 

INTERDEPENDÊNCIA 



Estudo da linguagem como 

mecanismo básico que culmina na 

mente e no eu do indivíduo. Os 

comportamentos são construídos 

pela pessoa durante o curso da ação. 

INTERACIONISMO 

SIMBÓLICO 



Implica um comportamento. 

A interação humana é vista como um sistema aberto. 

A COMUNICAÇÃO 



SISTEMAS 

ABERTO FECHADO 

- Existe uma troca entre o sistema e o ambiente; 

- Pode atingir uma estabilidade (nunca um equilíbrio perfeito); 

- Pode atingir um estado estável independentemente de suas 

condições iniciais. 

- Nada do ambiente é visto a afetar 

o sistema; 

- Estável; pode atingir um 

equilíbrio puro; 

- Condições iniciais 

necessariamente influenciam o 

estado de um sistema fechado. 



A interação “como relação” 

envolve 3 elementos inter-

relacionados: 

DOIS 

TIPOS 

DE 
INTERAÇÃO 

MÚTUA 

os participantes, a relação e o contexto 

REATIVA 



DIMENSÕES 

a) Sistema – conjuntos de objetos; 

b) Processo – acontecimento; 

c) Operação – ação e transformação; 

d) Fluxo – curso da relação; 

e) Troughput – decodificação e codificação; 

f) Relação – conexão; 

g) Interface – articulação, interpretação e tradução. 



DIMENSÕES 

a) Sistema – conjunto de objetos ou entidades que se inter-relacionam 

entre si formando um todo. 

Sistema aberto Sistema fechado 

Mútua Reativa 

Onde um é afetado, o sistema total se 

modifica; estão voltados para a evolução e 

desenvolvimento. 

Apresentam relações lineares e unilaterais. O 

sistema não percebe o contexto e não reage a ele. 

Por não efetuar trocas com o ambiente, o sistema 

não evolui. 



DIMENSÕES 

b) Processo – autoconhecimento que apresentam mudanças no tempo 

Negociação Estímulo-resposta 

Mútua Reativa 

Cada agente é uma multiplicidade em 

evolução. Onde se engajam dois ou mais 

agentes, o relacionamento evolui a partir de 

processos de negociação.  

Tem seu funcionamento baseado na relação de 

um certo estímulo e de uma determinada 

resposta. Um mesmo estímulo acarretará a 

mesma resposta cada vez que se repetir a 

interação. 



DIMENSÕES 

c) Operação – a produção de um trabalho ou relação entre a ação e a 

transformação 

Mútua Reativa 

Ações interdependentes; 

A cada evento comunicativo, a 

relação se transforma 

Ação e reação; 

Estabelecida a hierarquia, 

ela passa a ser repetida em 

cada interação. 



DIMENSÕES 

d) Fluxo – curso ou sequência da relação 

Mútua Reativa 

Dinâmico e em desenvolvimento Forma linear e pré-determinada 



DIMENSÕES 

e) Throughput – os que se passa entre a decodificação e a codificação, 

inputs e outputs. 

Mútua Reativa 

Interpretação; 

Decodifica e interpreta (nova 

codificação). 

Reflexo ou automatismo; 

Decodificação e codificação 

se ligam por programação. 



DIMENSÕES 

f) Relação – o encontro, a conexão, as trocas entre elementos ou sub-sistemas. 

Mútua Reativa 

Negociada; 

Emergente / relativismo. 

Causal; 

Relações de causalidade /  

objetivismo. 



DIMENSÕES 

g) Interface – superfície de contato, agenciamentos de articulação, interpretação 

e tradução. 

Mútua Reativa 

Virtualmente 

 
Potencial 



ATIVIDADE 

Propor duas telas de um aplicativo. 

 

- Tema do aplicativo: a escolha do grupo; 

- Nas telas devem ter momentos de interação mútua e momentos de interação 

reativa; 

- Coloquem uma seta para explicar quando há as dimensões explicadas sobre os 

tipos de interação.  

 



EXEMPLO: 

Aplicativo de 

carona 

 


