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Estadogramas no Desenvolvimento deInterfacesF�abio Nogueira de Lucena (fabio@dcc.unicamp.br)Hans Liesenberg (hans@dcc.unicamp.br)DCC/IMECC/UNICAMPCaixa Postal 606513081-970 Campinas/SP, BrasilSum�arioEnquanto �e reconhecida a relevância de interfaces homem-com-putador em sistemas interativos, inclusive comercialmente, o soft-ware correspondente �e dif��cil de ser constru��do. V�arias ferramentastêm sido propostas para automatizar a gera�c~ao de c�odigo de umainterface. Grande parte destas ferramentas s~ao baseadas em esta-dos e usam diagramas de transi�c~ao de estados (DTEs) para especi-�ca�c~ao do controle de di�alogo. Contudo, estes diagramas apresen-tam inconvenientes que os tornam invi�aveis para a especi�ca�c~ao dedi�alogos complexos.Estadogramas (statecharts) apresentam ind��cios de serem ade-quados para descrever este tipo de comportamento. Estendem osDTEs e eliminam inconvenientes dos �ultimos. Embora seu em-prego seja sugerido em v�arios trabalhos para a especi�ca�c~ao decontrole de di�alogo, os resultados de experiências na utiliza�c~aodesta nota�c~ao para este emprego particular (como ocorre em outras�areas) n~ao s~ao discutidos na literatura.O uso dos estadogramas no desenvolvimento de uma interfacereal permitiu identi�car mudan�cas que tornam estes diagramasmais apropriados para este emprego espec���co bem como limita�c~oesdesta nota�c~ao. Entre adapta�c~oes sugeridas encontram-se cons-tru�c~oes adicionais para permitir a especi�ca�c~ao da apresenta�c~ao



de uma interface. A observa�c~ao do c�odigo gerado por uma fer-ramenta utilizada neste trabalho, que implementa estadogramas,ainda permitiu identi�car elementos desej�aveis quanto a estruturado c�odigo a ser produzida. Este texto relata as mudan�cas sugeridase limita�c~oes desta nota�c~ao obtidos da an�alise deste desenvolvimentoemp��rico. Ainda inclui coment�arios acerca de elementos desej�aveisna estrutura do c�odigo a ser prodizida por uma implementa�c~aodesta nota�c~ao.1 Introdu�c~aoDiante da relevância ineg�avel do papel das interfaces homem-computador1(interfaces, por simplicidade) no sucesso de sistemas interativos, muitaspesquisas têm abordado a �ardua tarefa de constru��-las. Segundo Myers[15] o c�odigo de uma interface �e volumoso, complexo e sua constru�c~aon~ao �e trivial. O intuito das pesquisas �e reduzir os custos de desenvolvi-mento e melhorar a qualidade das interfaces produzidas. Grande partedos trabalhos abordam o problema atrav�es do emprego de ferramentas.As ferramentas visam fornecer suporte �as etapas de desenvolvimentode interfaces: projeto, implementa�c~ao, avalia�c~ao e manuten�c~ao.2 Geral-mente tem-se uma ferramenta orientada para cada atividade distinta dedesenvolvimento. Quando as ferramentas est~ao integradas, o conjuntogeralmente �e denominado de UIMS (User Interface Management Sys-tem), UIDS (User Interface Development System) ou ainda UIDE (UserInterface Development Environment). Neste texto usa-se o termo \fer-ramentas" para caracterizar tais sistemas.Uma abordagem comum na constru�c~ao de ferramentas �e criar umat�ecnica de descri�c~ao ou linguagem de alto n��vel (assistida pela ferra-menta) para descrever a atividade de interesse. Existem v�arias t�ecnicaspara especi�ca�c~ao e implementa�c~ao de controle de interfaces, i.e., t�ecnicas1Neste trabalho interface homem-computador �e a parte do software de um sistemainterativo respons�avel por traduzir a�c~oes do usu�ario em ativa�c~oes das funcionalidadesdo sistema, bem como permitir que os resultados da aplica�c~ao (funcionalidade) possamser observados e coordenar esta intera�c~ao.2Detalhes sobre o ciclo de vida de uma interface podem ser obtidos em [1].



para descri�c~ao e implementa�c~ao da sintaxe permitida das a�c~oes do usu�ario,das rea�c~oes do computador e de como o di�alogo3 evolui ao longo dotempo. As t�ecnicas, contudo, ainda apresentam inconvenientes. Myersem [14] comenta as mais comuns, por exemplo, os DTEs. Neste trabalho�e focalizada uma extens~ao dos DTEs: os estadogramas.4Estadogramas se enquadram no modelo de redes de transi�c~ao con-forme três modelos descritos e comentados por Green em [2]. Os outrosdois modelos s~ao gram�aticas e eventos. Embora Green conclua que o mo-delo de eventos possua maior poder de express~ao, cada um deles possuisuas pr�oprias vantagens e desvantagens [14]. Os problemas geralmenterelacionam-se �a inabilidade de representar alguns aspectos, �a di�culdadede uso e, em muitos casos, nem todos os tipos de interfaces podem serespeci�cadas.Entre as nota�c~oes que fazem parte de redes de transi�c~ao, os estado-gramas gozam de posi�c~ao confort�avel reconhecida em v�arios trabalhos[1, 21]. Isto deve-se, sobretudo, �as extens~oes sobre os DTEs que elimi-nam inconvenientes destes �ultimos enquanto retêm a natureza gr�a�ca[3, 4, 21]. Conv�em ressaltar que DTE �e a base das nota�c~oes de redes detransi�c~ao. Ainda �e interessante destacar a inexistência de consenso acercade uma linguagem para especi�ca�c~ao de controle de di�alogo. Apesar dosind��cios favor�aveis, tem-se pouco conhecimento sobre este emprego emparticular. Neste sentido, este trabalho assemelha-se ao realizado porWasserman [20] para os DTEs. Naquele trabalho Wasserman estende osDTEs para adequ�a-los �a especi�ca�c~ao de interfaces. Da mesma formas~ao propostas, neste texto, algumas mudan�cas nos estadogramas. Entre-tanto, neste trabalho estamos ressaltando principalmente os resultadosde um desenvolvimento real que envolveu sua especi�ca�c~ao em estado-gramas seguida da implementa�c~ao de uma interface n~ao trivial.Os resultados visam subsidiar a constru�c~ao de ferramentas de apoio3Comunica�c~ao existente entre o ser humano e o sistema de computa�c~ao | �e a trocade s��mbolos e a�c~oes entre o usu�ario e o computador.4Diagramas propostos para descri�c~ao do comportamento de sistemas reativos. Es-tendem os diagramas de transi�c~ao de estados com concorrência, comunica�c~ao (broad-cast) e hierarquia.



�a constru�c~ao de interfaces5 que venha considerar estadogramas como sualinguagem central. As di�culdades relatadas registram inconvenientes aserem eliminados e extens~oes a serem realizadas para tornar prop��cio oemprego desta nota�c~ao. Especializa�c~oes desta nota�c~ao n~ao �e um fatonovo. Johnson et al. [12], por exemplo, ressaltam a importância dosformalismos visuais como estadogramas e exempli�cam especializa�c~oesdesta nota�c~ao.Este texto assume que o leitor possui conhecimentos b�asicos sobreestadogramas. Est�a al�em do escopo apresentar uma descri�c~ao completados estadogramas e exemplos do seu uso. Uma descri�c~ao exaustiva �efornecida em [3]. A semântica formal pode ser obtida em [6] e [16].Uma descri�c~ao did�atica e informal pode ser encontrada em [9]. Entreambientes que empregam estadogramas podem ser citados Statemaster[21], Statemate [5] e Reacto [13].Abaixo comenta-se sucintamente o modelo de Seeheim (muito utili-zado no âmbito de interfaces). Na se�c~ao seguinte segue um breve co-ment�ario acerca da interface desenvolvida para servir de \bancada" paraexperiências com os estadogramas. Na se�c~ao 3 s~ao descritos os resultadosdo emprego de estadogramas no desenvolvimento desta interface e algu-mas mudan�cas sugeridas. Por �ultimo, as considera�c~oes �nais encerrameste trabalho.Modelo de SeeheimNosso trabalho baseia-se no modelo de Seeheim. O modelo de Seeheim[2] (�g. 1) permite identi�car v�arios componentes que conceitualmentecomp~oem uma interface. A componente de apresenta�c~ao �e respons�avelpor produzir a sa��da para o usu�ario e receber as entradas fornecidas. Ocontrole de di�alogo �e o foco deste trabalho bem como a sua descri�c~ao naforma de estadogramas. Este componente coordena a seq:uência da in-5Hartson e Hix [7] comentam v�arias ferramentas desenvolvidas para a constru�c~aode interfaces.
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Modelo de SeeheimFigura 1: Um modelo de arquitetura de interface.tera�c~ao do usu�ario com o computador (equivale �a sintaxe da intera�c~ao).6O componente mais a direita corresponde �a semântica da interface. En-globa a vis~ao que a interface tem da aplica�c~ao e vice-versa.2 A interface para experimenta�c~aoFoi desenvolvida uma interface para um sistema de composi�c~ao musi-cal a partir de requisitos estabelecidos em outro trabalho. Uma carac-ter��stica peculiar do sistema �e a utiliza�c~ao de �arvores para representarcomposi�c~oes. Estas �arvores substituem, portanto, as partituras conven-cionais. O objetivo do sistema �e auxiliar o compositor no processo decomposi�c~ao musical. Est�a al�em do escopo deste trabalho descrever deta-lhadamente os aspectos de controle da interface desenvolvida, bem comoa aplica�c~ao subjacente. Abaixo seguem as informa�c~oes estritamente re-levantes para este texto.A comunica�c~ao entre o sistema e a interface d�a-se atrav�es de um pro-tocolo. Isto conduz a um acoplamento fraco entre o n�ucleo do sistemae a interface. A interface permite a coexistência de v�arios estilos deintera�c~ao, inclusive manipula�c~ao direta. O desenvolvimento da mesmaseguiu tanto quanto poss��vel isolado do desenvolvimento da aplica�c~ao.6Conv�em ressaltar que estadograma �e uma nota�c~ao para descrever uxos de con-trole orientados a evento.



Buscou-se a independência entre estes componentes do sistema intera-tivo, ou seja, independência de di�alogo. A interface engloba um editor de�arvores, que podem ser editadas com o uso de um mouse. V�arios coman-dos podem ser disparados clicando-se sobre��cones ou selecionando op�c~oesde menu. Ainda fornece uma linguagem de comandos para usu�arios espe-cialistas. A interface �e abrangente e permitiu uma avalia�c~ao preliminardo uso de estadogramas na descri�c~ao do seu comportamento.3 Adequa�c~ao de estadogramas no contexto deinterfacesEsta se�c~ao relata v�arias sugest~oes de mudan�cas e limita�c~oes7 na capaci-dade de express~ao dos estadogramas identi�cados durante o desenvolvi-mento de uma interface real. Dos itens abaixo alguns incluem sugest~oespara eliminar as di�culdades encontradas. Algumas dessas sugest~oes fo-ram derivadas de facilidades e constru�c~oes encontradas em sistemas deapoio �a constru�c~ao de interfaces com abordagens distintas da adotadaneste trabalho.7As limita�c~oes detectadas devem-se, principalmente, ao fato de que estadogramasforam originalmente concebidos para descrever uma classe de sistemas conhecidos porsistemas reativos. Interfaces s~ao sistemas reativos, embora com suas peculiaridadese caracter��sticas pr�oprias, que nem sempre s~ao encontradas em sistemas reativos deuma maneira geral. Como esta nota�c~ao foi proposta para descrever conceitos comunsaos sistemas reativos, �e natural que estes casos particulares n~ao sejam previstos nanota�c~ao original.



3.1 Modo8Podemos identi�car duas di�culdades relacionadas ao conceito de modo:� Conforme Myers [14], uma das di�culdades com interfaces queusam manipula�c~ao direta �e a inexistência de modos. Myers a�rmaque o usu�ario pode fornecer qualquer comando praticamente aqualquer momento. �E importante ressaltar que estadogramas mo-delam o comportamento como um conjunto de estados (modos) etransi�c~oes entre eles. Logo, como especi�car tal interface se a no�c~aode modos (estados) inexiste?Felizmente Jacob [11] a�rma que, apesar da aparência, manipula�c~aodireta �e altamente modal! Ainda mostra a estrutura de co-rotinasexistente em interfaces que usam este estilo de intera�c~ao e comoidenti�car estados nestas interfaces. Um objeto de intera�c~ao na lin-guagem de�nida por Jacob pode ser vista na �gura 2. Nota-se quea se�c~ao TOKENS (�g. 2) nada mais �e que a rela�c~ao entre eventosl�ogicos e f��sicos, mapeamento de responsabilidade do componentede apresenta�c~ao (modelo de Seeheim) visto anteriormente.Estadogramas fornecem mecanismos apenas para a descri�c~ao desintaxe. Uma de�ciência �obvia relaciona-se ao aspectos l�exicos(apresenta�c~ao) de uma interface. N~ao h�a como fornecer um mape-amento entre eventos f��sicos e l�ogicos, nem como exibir um simplescaractere, por exemplo. Aspectos l�exicos, contudo, podem coexistirisoladamente de sintaxe [18].� Outra quest~ao relativa a modo diz respeito ao conceito de estadomodelado em estadograma. Por exemplo, o estado User Proto-col, �g. 3 (i), cont�em um subestado User Checker. Este subes-tado, no entanto, modela um processo: veri�car a existência do8Modo �e o estado ou cole�c~ao de estados nos quais apenas um subconjunto detodas as poss��veis tarefas de intera�c~ao com o usu�ario podem ser realizadas, i.e., emmodos distintos têm-se diferentes tarefas que podem ser realizadas. O uso de modoainda permite que seja dado signi�cado diferente para uma mesma entrada, conformeo modo corrente.



INTERACTION_OBJECT MessageFileDisplayButton IS
IVARS:
position    := { 100,200,64,24 }; --i.e., coordinates of screen rectangle

Act: DisplayMf(inbox)

end  INTERACTION_OBJECT;

METHODS:

TOKENS:

SYNTAX:

oDEHIGHLIGHT   { same as oHIGHLIGHT }
oHIGHLIGHT        { invert video of rectangle given by position } 
iEXIT                      { locator moves outside rectangle given by position }
iENTER                  { locator moves inside rectangle given by position }
iLEFT                     { click left mouse button }  

Draw()          { DrawTextButton(position,"Display"); }

iENTER iLEFT

iEXIT
oDEHIGHLIGHT

oHIGHLIGHTFigura 2: Objeto de intera�c~ao [11].usu�ario. O evento Illegal Username pode ser visto naturalmentecomo o retorno de uma fun�c~ao NameChecker() que recebe como en-trada Username. Neste caso um estado foi utilizado para modelarum processo invis��vel ao usu�ario. A �gura 3 (ii) �e uma modelagemalternativa e mais substancial que a anterior para o usu�ario, poisreete o que o usu�ario percebe da intera�c~ao. A �ultima modelagem�e consistente com as propriedades consideradas desej�aveis em umalinguagem para especi�ca�c~ao de interfaces segundo [10]. Ambas asalternativas s~ao poss��veis, contudo, s�o uma de�ni�c~ao mais rigorosade estado poder�a conduzir a especi�ca�c~oes mais homogêneas.3.2 Reutiliza�c~ao de comportamentosEmbora a especi�ca�c~ao em estadogramas possa seguir bottom-up ou top-down e paralela �a especi�ca�c~ao de outros aspectos do sistema (p.ex.,
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eFigura 3: Modo em estadogramas.funcional) e por pessoas distintas, �e preciso que estes recursos n~ao sejamexclusivos de uma especi�ca�c~ao particular.O tratamento de forma monol��tica de um estadograma impede aexistência de bibliotecas de comportamentos que possam ser reutiliza-dos no desenvolvimento de outras especi�ca�c~oes.Usando-se uma linguagem de programa�c~ao convencional pode-se criarrotinas e coloc�a-las em uma biblioteca para uso posterior, sem a neces-sidade de se ter acesso ao c�odigo destas rotinas ou refazê-las. Da mesmaforma �e preciso estabelecer um meio de reutilizar comportamentos sema necessidade de termos acesso a sua especi�ca�c~ao, mas apenas �a \inter-face" de um estado. Estes comportamentos reutiliz�aveis podem corres-ponder �a sintaxe de objetos de intera�c~ao [1] comumente encontrados emsistemas interativos. Por exemplo, poder-se-ia ter di�alogos para procurarpor arquivos, alterar parâmetros de impress~ao, selecionar cores e assimpor diante. Todos estes comportamentos têm objetivos bem de�nidos epodem ser aplic�aveis em v�arias situa�c~oes.



3.3 Altera�c~ao dinâmica do comportamentoO desenvolvimento interativo de prot�otipos �e uma t�ecnica amplamenteempregada na constru�c~ao de interfaces [15]. Para dar suporte a estaatividade c��clica, sistemas de apoio �a constru�c~ao de interfaces devempermitir que o comportamento seja alterado dinamicamente e que osresultados sejam reetidos imediatamente. Usando-se estadogramas �epreciso estabelecer uma semântica para altera�c~oes realizadas. Por exem-plo, ao simular uma especi�ca�c~ao o que ocorre se removermos um estadocorrente?Constru�c~ao de prot�otipos n~ao �e a �unica aplica�c~ao da mudan�ca dinâmicade uma especi�ca�c~ao. Tratadores de eventos9 podem ser criados e des-tru��dos dinamicamente. V�arias instâncias de um mesmo tratador podemestar ativas simultaneamente. Para os estadogramas ter-se-ia que per-mitir a existência de v�arias \instâncias" de um estado. Neste sentidouma especi�ca�c~ao em estadogramas seria an�aloga a um tipo em umalinguagem de programa�c~ao convencional.Qualquer editor que permite a edi�c~ao simultânea de v�arios arquivos,por exemplo, mostra a necessidade destes recursos para que possa serespeci�cado apropriadamente. Parece mais natural imaginar que se temm�ultiplas instâncias da especi�ca�c~ao de um editor. Opera�c~oes como cute paste, por exemplo, entre arquivos em edi�c~ao seriam descritas comotroca de eventos entre instâncias de um mesmo estado.3.4 UndoSistemas interativos geralmente fornecem uma maneira do usu�ario repa-rar uma opera�c~ao disparada por engano ou erro. Isto estimula o uso dosistema! Undo �e um recurso freq:uentemente utilizado e os estadogramasdevem possuir uma constru�c~ao para facilitar a sua especi�ca�c~ao.Parece razo�avel que ap�os um undo os estadogramas retornem �a �ultimacon�gura�c~ao em que estiveram antes do disparo mais recente de uma9S~ao elementos b�asicos do modelo de eventos que respondem �a ocorrência de de-terminado evento. Veja [2] para mais detalhes.
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trFigura 4: Uma proposta para undo (undo(tr) � tr2 + a�c~oes espec���cas).transi�c~ao cujo efeito deseja-se desfazer.Um undo geralmente envolve a�c~oes espec���cas a serem realizadastanto pela aplica�c~ao (semântica) quanto pelo componente de apresenta�c~ao(l�exica). A sa��da (resposta) dos estadogramas �e sempre na forma dea�c~oes. Portanto, esta �e a �unica maneira de como os estadogramas secomunicam com o exterior ou o modi�cam. Em conseq:uência, umamaneira natural de se observar esta situa�c~ao �e permitir que sejam es-peci�cadas a�c~oes de undo para cada transi�c~ao. Assim, sempre que umundo ocorrer, as a�c~oes necess�arias ser~ao executadas e o estadograma seestabiliza na �ultima con�gura�c~ao obtida.Em cinza (�g. 4) tem-se a con�gura�c~ao dos estadogramas antesda transi�c~ao tr. Em preto tem-se a pr�oxima con�gura�c~ao como con-seq:uência da transi�c~ao tr. Ap�os a entrada em todos os estados em pretoo sistema se estabiliza. Neste instante, se ocorrer um undo a pr�oximacon�gura�c~ao volta a ser a cinza. Esta con�gura�c~ao �e a mesma con�-gura�c~ao obtida pela transi�c~ao tr2 devido ao history H� (exceto se hou-ver um cancelamento de history nos n��veis inferiores) juntamente com asa�c~oes especi�cadas exatamente para estas situa�c~oes.3.5 Escopo de eventos no disparo de transi�c~oesA �gura 5 registra parte de uma especi�ca�c~ao em estadogramas. Su-pondo uma con�gura�c~ao em determinado instante como sendo ativos os



estados A, B, C e D e que o usu�ario requisite informa�c~oes de ajuda(ou seja, gera o evento F1 possivelmente atrav�es da tecla F1) causandoa transi�c~ao do estado D para o estado Help. Geralmente isto equivalea uma caixa de di�alogo que exibe informa�c~oes sobre determinado co-mando. Para prosseguir com a opera�c~ao do sistema (retornar ao estadoanterior e retirar a caixa de di�alogo de ajuda da tela) �e necess�ario que ousu�ario saia do estado de ajuda. Na especi�ca�c~ao isto �e feito gerando-seo evento ESC. Contudo, observe-se a transi�c~ao rotulada com o eventoESC do estado B para End. Estas transi�c~oes s~ao conitantes, pois orauma deve ser seguida e ora outra, mas deveriam ser mantidas por causado princ��pio de consistência.10Neste caso particular temos o �m da ajuda e a �naliza�c~ao do sistemaprovocados pelo mesmo evento ESC. Da mesma forma espera-se quetoda e qualquer caixa de di�alogo possa ser removida com a tecla ESC,bem como menus e outros objetos de intera�c~ao.Para eliminar este problema pode-se associar um escopo a eventos.Caso surja uma situa�c~ao conitante poder-se-ia estabelecer que seria dis-parada a transi�c~ao que tivesse origem no estado ativo de n��vel hier�arquicomais baixo. No caso particular a transi�c~ao com origem no estado Helpe n~ao a transi�c~ao com origem no estado B seria disparada.Outras situa�c~oes interessantes podem ser obtidas com este conceito.Pode-se de�nir, por exemplo, estados cujo �unico objetivo �e restringir oefeito de alguns eventos, i.e., inibi-los.3.6 Transi�c~ao \complemento" e pseudo transi�c~aoA necessidade de especi�car todas as intera�c~oes poss��veis usando transi-�c~oes entre estados constitui um dos inconvenientes dos estadogramas.Uma forma de amenizar este problema �e fornecer uma esp�ecie de transi�c~ao\complemento" que sempre �e percorrida quando a entrada do usu�ario n~aocorresponder a nenhum evento que afete a con�gura�c~ao corrente.10O projeto de interfaces ainda n~ao conta com \regras de ouro," contudo, algunsprinc��pios [17] s~ao consensuais como consistência que busca dar um tratamento ho-mogêneo para atividades a�ns.
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A �gura 6 exempli�ca uma transi�c~ao \complemento." A transi�c~aotracejada �e deste tipo. Sempre que o estadoA estiver ativo e n~ao possuirtransi�c~ao para tratar um evento gerado, percorre-se a transi�c~ao tracejadaconduzindo ao estado B.H�a casos onde n~ao se deseja uma mudan�ca de contexto mas espera-seque determinado evento seja tratado. Por exemplo, uma opera�c~ao como\redesenhe" geralmente n~ao provoca uma mudan�ca de estado. Simples-mente espera-se que determinado desenho seja refeito. Nos estadogramasoriginais n~ao h�a como registrar este fato sem provocar transi�c~oes entreestados. Na �gura 6 o arco n~ao orientado ligando o estado A a si pr�opriopermite reetir esta situa�c~ao. Neste caso, sempre que o estado A estiverativo e ocorrer o evento e, a a�c~ao action() �e executada sem provocarmudan�ca de contexto, i.e., sem uma conseq:uente desativa�c~ao e ativa�c~aode A.4 Considera�c~oes �naisEste artigo teceu observa�c~oes sobre a nota�c~ao dos estadogramas para aespeci�ca�c~ao e implementa�c~ao de di�alogo conforme propostos original-mente. Parte delas decorrem do confronto entre o que a literatura con-sidera necess�ario e o que fornecido pelos estadogramas como linguagemde especi�ca�c~ao, e as demais pelas di�culdades com o desenvolvimentode uma interface real.As observa�c~oes permitem concluir que novos mecanismos precisamser acrescidos bem como se faz necess�arias algumas mudan�cas na nota�c~aopara o seu uso adequado para especi�ca�c~ao de di�alogo. Constru�c~oes comoundo e acr�escimo de abstra�c~oes de recursos l�exicos s~ao alguns exemplos.Do ponto de vista de implementa�c~ao viu-se que a opera�c~ao concorrentee ass��ncrona dos componentes de um sistema interativo permite maiorexibilidade, j�a que evita estrutura r��gida da arquitetura mestre/escravot��pica das arquiteturas que se utilizam de fun�c~oes callback. Algumas dasdi�culdades identi�cadas foram seguidas por propostas na tentativa deelimin�a-las. Entretanto, espera-se que venham a ser analisadas com maisprofundidade em trabalho futuro, pois este em particular restringiu-se a
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