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CaracterizaCaracterizaçção de IHC ão de IHC –– A visão A visão centrada na comunicacentrada na comunicaççãoão

•• A idA idééia central de Engenharia Semiia central de Engenharia Semióóticatica
– Os designers se comunicam com os usuários em tempo de interatempo de interaççãoão.
– A interface do sistema representarepresenta o designer durante a interação.

•• MetacomunicaMetacomunicaççãoão
– ‘Communicação sobresobre communicação’

O projetista comunica como e por que o usuário deve se comunicar 
com o sistema.

– O que os designers dizem para os usuários através de/durante a 
interação:

“Eis a minha visão de quem você é,
o que aprendi que você deseja ou precisa fazer,
de que formas preferenciais e por quê.
Este é o sistema que conseqüentemente elaborei para você,
e esta é a forma como você pode ou deve usá-lo para realizar um 

conjunto de objetivos que se enquadram nesta visão."
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Toda comunicaToda comunicaçção presume interlocutoresão presume interlocutores

•• Emissor e ReceptorEmissor e Receptor: pap: papééis que se alternam no is que se alternam no 
processo de comunicaprocesso de comunicaçção ão social naturalsocial natural

Eis aqui (nesta tecnologia) o que eu 
aprendi sobre quem você é, do que 

você gosta e precisa. Pensando nisto, 
eu fiz este sistema, que você deve 

usar assim, para tirar o melhor 
partido. Aproveite!

Sim, Sim, 
mas mas 
ee……
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Interlocutores no processo de Interlocutores no processo de METACOMUNICAMETACOMUNICAÇÇÃOÃO

•• O PREPOSTO DO DESIGNERO PREPOSTO DO DESIGNER: : a interfacea interface representa o designer representa o designer 
na hora da comunicana hora da comunicaçção com o usuão com o usuáário (tempo de interario (tempo de interaçção). ão). ÉÉ
ELA que desempenha então os papELA que desempenha então os papééis de is de emissoremissor e e receptorreceptor em em 
nome do designer.nome do designer.

Oi! Eis aqui (nesta tecnologia) o que 
eu aprendi sobre quem você é, do que 
você gosta e precisa. Pensando nisto, 
eu fiz este sistema, que você deve 

usar assim, para tirar o melhor 
partido. Aproveite!

Sim, 
mas 
e…

Tempo de design
e desenvolvimento Tempo de 

interação
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MMéétodos da Engenharia Semitodos da Engenharia Semióótica para Avaliar IHCtica para Avaliar IHC

•• Ênfase na EMISSÃO (do designer)Ênfase na EMISSÃO (do designer)
– Método de Inspeção Semiótica (MIS)

•• Ênfase na RECEPÊnfase na RECEPÇÇÃO (do usuÃO (do usuáário)rio)
– Método de Avaliação de Comunicabilidade (MAC)
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O MO Méétodo de Inspetodo de Inspeçção Semião Semióótica (MIS)tica (MIS)

•• Apanhado GeralApanhado Geral

Help 
e 
Documen -
tação 

Meta-comunicação 

Designer-usuário 

(signos meta-lingüísticos) 

Meta-comunicação 

Designer-usuário 

(signos estáticos) 

Meta-comunicação 

Designer-usuário 

(signos dinâmicos) 

Contraste entre 

Comparação e  

e 

Apreciação da 

qualidade da 

meta-mensagem 
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O MO Méétodo de Inspetodo de Inspeçção Semião Semióóticatica

•• PreparaPreparaçção (igual a qualquer mão (igual a qualquer méétodo de inspetodo de inspeçção)ão)
•• AnAnááliselise

– Preencher o template de metacomunicação lendo apenas os signos 
meta-linguísticos

– Preencher o template de metacomunicação lendo apenas os signos 
estáticos

– Preencher o template de metacomunicação lendo apenas os signos 
dinâmicos

– Comparar os três templates: consistência mútua; distribuição da carga 
de metacomunicação; estratégia/estilo de metacomunicação dos 
designers

•• Conclusão (qual Conclusão (qual éé a comunicabilidade do sistema: ele comunica a comunicabilidade do sistema: ele comunica 
eficaz e eficientemente eficaz e eficientemente ““como, onde, quando, por que e para que o como, onde, quando, por que e para que o 
usuusuáário pode/deve se comunicar com elerio pode/deve se comunicar com ele”” ? ? 
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Identifique Identifique ““mensagens de metacomunicamensagens de metacomunicaççãoão””

Baixar e
examinar
material

complementar
da aula, no

site
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Classes de Signos que Serão Inspecionados (1/3)Classes de Signos que Serão Inspecionados (1/3)

•• MetaMeta--lingulinguíísticos:sticos:
Signos da linguagem de interface que remetem a Signos da linguagem de interface que remetem a 
outros signos da linguagem de interface.outros signos da linguagem de interface.
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Sobre os signos metaSobre os signos meta--lingulinguíísticossticos

•• Eles aparecem:Eles aparecem:
– Na ajuda online do sistema (a mais completa apresentação da 

“mensagem” dos designers para os usuários)
– Nas dicas locais que aparecem em tela
– Nas mensagens de erro
– Nos informes (avisos) 

sobre o que o sistema 
está fazendo ou vai fazer

•• Sistemas sem Sistemas sem ajudaajuda
onlineonline perdem umaperdem uma
preciosa chance depreciosa chance de
metacomunicametacomunicaçção.ão.
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Classes de Signos que Serão Inspecionados (2/3)Classes de Signos que Serão Inspecionados (2/3)

•• EstEstááticos:ticos:
Signos de interface que aparecem Signos de interface que aparecem estaticamenteestaticamente, em , em 
instantâneos congelados de tela.instantâneos congelados de tela.
– Observação: Os signos “meta-linguísticos” podem ser estáticos 

ou dinâmicos (ver a seguir).
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Classes de Signos que Serão Inspecionados (3/3)Classes de Signos que Serão Inspecionados (3/3)

•• Dinâmicos:Dinâmicos:
Signos de interface que aparecem Signos de interface que aparecem em momentos em momentos 
subsequentes do temposubsequentes do tempo, s, sóó aparecem se observamos aparecem se observamos 
uma uma ““janela de tempojanela de tempo””..
– Observação: Os signos “meta-linguísticos” podem ser 

dinâmicos.




