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Engenharia Cognitiva

Engenharia Semiótica
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Engenharia Cognitiva
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É o que acontece em nossas cabeças quando fazemos nossas 
atividades diárias.

Engenharia Cognitiva

O que é Cognição?

Entender outros
Falar com outros

Tomar decisões
Resolver problemas
Sonhar acordado

Perceber
Pensar

Relembrar
Aprender

Planejar uma refeição
Imaginar uma viagem

Pintar
Escrever
Compor
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Percepção também pode ser descrita em termos de tipos de 
processos específicos, tais como:

•atenção

•percepção e reconhecimento

•memória

•aprendizado

•leitura, fala e audição

•resolução de problemas, planejamento, raciocínio, tomada de 
decisão

Engenharia Cognitiva

O que é Cognição?
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Engenharia Cognitiva

•Nossa mente tenta fazer 
sentido das coisas que vemos ao 
nosso redor. 

•Os objetos que fazem parte de 
nosso dia-a-dia são ótimos 
exemplos para pensarmos nesse 
processo.

•A maneira como lidamos com 
essas situações é explicada, em 
parte pela psicologia dos fatores 
humanos, da cognição e do 
pensamento.
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Engenharia Cognitiva

Engenharia Cognitiva é um termo cunhado por Norman e 
Draper (1986), um tipo de “Ciência Cognitiva Aplicada”, 

conforme ele próprio categoriza, que tenta aplicar o que é 
conhecido da ciência ao design e construção de máquinas.

Os conceitos da Engenharia Cognitiva formam as bases 
do paradigma dominante atualmente na área de IHC.
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Donald A. Norman (25 de dezembro de 1935) é 
professor emérito de ciência cognitiva na 
Universidade da Califórnia em San Diego e 
Professor de Ciência da Computação na 
Universidade Northwestern, mas seus trabalhos 
de hoje são na maioria na engenharia de 
usabilidade. Também leciona na Universidade de 
Stanford e é um membro do corpo editorial da 
Enciclopédia Britannica.

Engenharia Cognitiva

Design segundo Donald Norman

Os primeiros livros de Norman lidam na sua maioria com usabilidade ou 
com psicologia cognitiva, mas Things That Make Us Smart também faz 
algumas observações de natureza crítica em relação à nossa sociedade, em 
particular Norman despreza a natureza sem-conteúdo da televisão e as 
exposições ruins de museus. Mais tarde ele tendeu a focar-se em coisas 
positivas. Ele ama produtos que são gostosos de usar, uma característica 
que ele atribui a juntar emoção e design, ou coração e mente. Ele explicou 
isto em detalhes em seu livro Emotional Design.
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Design centrado no usuário

Engenharia Cognitiva

Design segundo Donald Norman

Em seu livro "The Design of Everyday Things", 
originalmente chamado de "The Psychology of 
Everyday Things" Donald A. Norman descreve a 
psicologia atrás do que ele chama design 'bom' e 'ruim' 
por meio de estudos de caso e propõe princípios de 
design. Ele exalta a importância do design em nosso 
dia-a-dia, e as consequências de erros causados por um 
design ruim.
Em seu livro, Norman usa o termo user-centered design 
para descrever o design baseado nas necessidades do 
usuário, deixando de lado o que ele julga secundário, 
questões como estética. User-centered design envolve 
simplificar a estrutura de tarefas, fazendo coisas 
visíveis, getting the mapping right, explorando o poder 
das limitações, e projetar para o erro.
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Engenharia Cognitiva

Entre suas metas principais estão: 

•e n t e n d e r o s p r i n c í p i o s 
fundamentais da ação humana 
q u e s ã o r e l e v a n t e s à 
engenharia do design, indo 
a l é m d o s a s p e c t o s 
ergonômicos; 

•criar sistemas “agradáveis de 
usar”, que possibilitem ao 
usuário um “engajamento 
prazeroso” na terminologia de 
Laurel (1990), indo além dos 
aspectos de facilidade de uso.
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Engenharia Cognitiva

A Engenharia Cognitiva considera dois lados na interface:

•a do próprio sistema e a do usuário. 

A realização de tarefas 
complexas por não expertos é 
considerada uma atividade de 
resolução de problemas cujo 

processo é facilitado quando a 
pessoa possui um bom modelo 
conceitual do sistema físico.
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Engenharia Cognitiva
Norman e Draper (1986) propõe “uma teoria da ação” para 

entender “como as pessoas fazem as coisas”, distinguindo entre 
diferentes estágios de atividades. Na Teoria da Ação são 

diferenciados sete estágios da atividade do usuário, conforme 
ilustra a próxima figura:
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Engenharia Cognitiva

Imagine, por exemplo, uma pessoa interagindo com um sistema 
computacional: 
As METAS da pessoa são expressas em termos relevantes à pessoa 
(psicológicos). 
Os MECANISMOS E ESTADOS DO SISTEMA são expressos em termos 
relativos a ele (físicos). 

A discrepância entre variáveis físicas e psicológicas cria os pontos a serem 
considerados no design, análise e uso de sistemas, que Norman chamou de 
“golfos da execução e da avaliação”.
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Engenharia Cognitiva
O “Golfo de Execução”

•As ações realizadas, disponibilizadas pelo sistema, correspondem as intenções 
do usuário?

•Golfo: conjunto de esforços para transformar intenções em ações 
selecionáveis e executáveis

•Um bom sistema:

•Faz o mapeamento direto entre as intenções e as seleções
•Ex:. Imprimir uma carta:
★Clique na figura da impressora no Editor de Texto
★vs “coloque” o documento no ícone da impressora
★vs selecione “imprimir” no menu
★vs digite o comando “latex letter.tex; lpr -Palw3 latex.dvi”

Objetivos 
Sistema 
Físico 

Golfo de 
Execução 
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Engenharia Cognitiva

O Golfo da Execução envolve as atividades de formação da 
intenção, especificação da seqüência de ações – o que não é 
trivial – e execução da ação através do contato com 
mecanismos de entrada da interface.

O “Golfo de Execução”
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Engenharia Cognitiva

•O “feedback” do sistema pode ser interpretado em termos de intenções e 
expectativas?

•Golfo: conjunto de esforços existentes para interpretar os 
feedbacks

•Um bom sistema: um feedback pode facilmente ser interpretado como a 
tarefa esperada

•ex. Uma simulação gráfica da página a ser impressa

•Sistemas ruins: sem feedback ou dificuldade de interpretá-lo

•Ex:  Unix: “$”, “bus error”, “command not found”

O “Golfo de Avaliação”

Objetivos 
Sistema  
Físico 

Golfo de 
Avaliação 
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Engenharia Cognitiva
Ponte para o Golfo de Execução e 

Avaliação

Objetivos Sistema  
Físico 

Ponte de Execução 
intenções 

Especificações 
das ações Mecanismos 

de Interface 

Ponte da Avaliação 

Interpretações 
Interface Avaliações 
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Engenharia Cognitiva
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Engenharia Cognitiva

•Engenharia Cognitiva conceitua interface pelos seus 
“dois lados”: o do sistema e o do ser humano.

•Estágios de execução e percepção (humanos) mediam 
entre representações físicas (do sistema) e psicológicas 
(do ser humano). 

•Mecanismos de entrada/saída (do sistema) mediam 
entre representações psicológicas e físicas.

Resumindo
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Engenharia Semiótica
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A Engenharia Semiótica é uma abordagem para IHC na qual o 
design e a interação fazem parte de um processo comunicativo.
Nesse processo, o designer envia uma mensagem para o usuário, 
cujo conteúdo é:
•o que o usuário pode fazer e
•como o usuário pode interagir.

Engenharia Semiótica

Uma nova perspectiva
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O processo de design é uma atividade de comunicação 
unidirecional e assíncrona

Engenharia Semiótica

Comunicação designer-usuário
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Engenharia Semiótica
Qual leitura você faz desta 

mensagem?
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O sistema atua como um substituto do designer com a 
responsabilidade de apresentar a mensagem para o usuário

Engenharia Semiótica

Comunicação designer-usuário
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O processo de interação faz parte da mensagem

Engenharia Semiótica

A mensagem interativa em IHC - GUI
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O usuário interpreta a mensagem ao longo do processo de 
interação - a leitura da mensagem é um processo interativo e 
exploratório

Engenharia Semiótica

Comunicação designer-usuário
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S: Forneça o primeiro número:
U: 5.3
S: Você deveria fornecer apenas números inteiros!
U: 5
S: Forneça o segundo número:
U: 8
S: O resultado da subtração é -3.

Engenharia Semiótica
Exemplo da aplicação como 

mensagem
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Engenharia Semiótica
Exemplo da aplicação como 

mensagem
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IHC é um tipo de metacomunicação mediada por computador.
Os designer do sistema computacional enviam uma mensagem 
única e uni-direcional.
A mensagem diz aos usuários como eles podem comunicar com 
o sistema.

Engenharia Semiótica

Uma teoria de IHC

Aqui está o meu entendimento sobre quem você é, o que eu aprendi sobre 
o que você quer ou precisa fazer, de quais maneiras e porquê.

Este é, portanto, o sistema que eu desenhei para você e esta é a maneira 
que você pode utilizá-lo para conseguir os propósitos que estão dentro 

desta visão. (de Souza 2005)
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Qualidade de eficácia na comunicação designer-usuário.
Avalia se o designer conseguiu ser bem sucediso na tareda de 
comunicar para o usuário suas intenções de design:
•quais são as soluçõs para o problema do usuário.
•como o usuário pode interagir com o sistema

Engenharia Semiótica

Comunicabilidade
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•Modelos de comunicação - R. Jakobson

Engenharia Semiótica

O processo de comunicação 
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•Modelos de comunicação - R. Jakobson

Engenharia Semiótica

O processo de comunicação  em IHC
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•Qual o processo comunicativo?

Engenharia Semiótica

Comunicação em IHC
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•Etapa do processo comunicativo na qual o signo é apresentado 
ao intérprete.
•Adequação da mensagem no meio (canal)

•No espaço - layout
•No tempo - edição

•A apresentação da mensagem influencia a interpretação

Engenharia Semiótica

A mensagem e o canal
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Engenharia Semiótica

A mensagem interativa em IHC

A mensagem acima completa-se com o processo de negócio “comprar 
passagem”. Existe um processo interativo que faz parte da mensagem.

A mensagem faz parte de uma mensagem maior: “Serviços on-line da TAM”

35



Engenharia Semiótica

Resumindo
A engenharia semiótica diz que:
•O design envolve o processo de comunicação designer-
usuário
•A interface de usuário é a mensagem interativa desta 
comunicação
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Linguagens e códigos em IHC
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Linguagens e códigos em IHC

Códigos de cores no Google
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Linguagens e códigos em IHC

Múltiplos códigos em IHC
A elaboração da mensagem pode utilizar 
um ou mais códigos
Códigos são regras compartilhadas que 
associam as mensagens aos significados
•Palavras, numerais, etc. 
Códigos e sub-sódigos utilizados aqui:
•Língua portuguesa

•Ícones gráficos

•Símbolos “...”, “>”,

•Estrutura dinâmica e interativa pull-down e 
pop-up.

•Cores de palavras, preta, cinza e branca com 
fundo azul.
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Linguagens e códigos em IHC

Códigos em IHC - exemplo
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Linguagens e códigos em IHC

Engenharia de Signos
Engenharia semiótica é uma engenharia de significados...
•O que o designer precis comunicar
✦Dados, funções, comandos, resultados, erros, etc

... e de representações
✦Janelas, botões, menus, páginas

... através da escolha de signos.
•Signo
✦Alguma coisa que está no lugar de outra para alguém
✦Interpretação é um processo mental ilimitado
✦Semiótica de Charles Peirce
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Linguagens e códigos em IHC

Semiótica e Signo
Semiótica
•Disciplica que estida processo de significação e comunicação

Signo
•“Um signo á qualquer coisa que está no lugar de uma outra 
coisa para alguém sob determinados aspectos ou 
capacidades” [Peirce].
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Linguagens e códigos em IHC

A noção de interpretante [Peirce]
•A noção de interpretante se refere ao processo mental que 
permite a associação entre o signo e o seu objeto.
•Na mente do interprete ocorre a formação de uma cadeia de 
interpretantes, num processo denominado de semiose 
ilimitada.
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Linguagens e códigos em IHC
Signo e comunicação designer-usuário 

através da interface
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Linguagens e códigos em IHC

Signos em IHC - webmail
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Linguagens e códigos em IHC
Signos como elementos de 

comunicação

A importância do conceito de interpretante
•Cada interpretação feita é particular ao interprete
•É um processo ilimitado
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Linguagens e códigos em IHC

Signos em IHC - GUI
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Linguagens e códigos em IHC

Considerações para o design de IHC

•O processo comunicativo designer-usuário faz parte do 
processo de design.

•A teoria da entenharia semiótica coloca o processo 
comunicativo em primeiro plano.

•Não se tem garantia de que o usuário vai interpretar os 
significados pretendidos pelo designer.
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Linguagens e códigos em IHC

Aplicações na prática do design
Técnicas de design devem utilizar técnicas de comunicação - 
não é apenas a definição de ícones:
•Definir o que precisa comunicar
•Escolher os signos e códigos mais adequados
-Uso da lnguagem do usuário
-Uso de códigos mais representativos
-Diálogo contínuo e coerente
-Organização dos signos na mensagem
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Linguagens e códigos em IHC

Resumindo
Assim, os modelos de comunicação:
•Conhecer o contexto: análise de usuário e tarefas
•Definir o conteúdo: design conceitual e funcional
•Elaborar a mensagem: design da interface
•Saber se usuário entendeu: avaliação da experiência
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