
Design da interação

INF1403 – Introdução à Interação Humano-Computador 

Prof. Alberto Raposo

abraposo@inf.puc-rio.br

sala 413 RDC



sumário

perspectivas de interação:
sistema, 
parceiro de discurso, 
ferramenta, 
mídia

estilos de interação: linguagem de comando, linguagem
natural, 
menu, formulário, 
manipulação direta,
WIMP,
post-WIMP (multitoque, gestos, 
multimodal)

projeto da interação: (seção 7.3; 
capítulo minicurso IHC 2014)
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perspectivas de interação
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perspectiva de sistema
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perspectiva de parceiro de discurso
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parceiro de discurso

computador 
como pessoa



parceiro de discurso

computador 
como pessoa

perspectiva de parceiro de discurso
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+ =

ferramenta

trabalho 
ou produtoperspectiva de ferramenta
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perspectiva de mídia
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múltiplas perspectivas
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ferramenta

mídia





linguagem de comando
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menu
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formulário
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linguagem natural
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manipulação direta
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WIMP (Windows, Icons, Menus, and Pointers)
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Imagens: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Multitouch_screen.svg, http://tablet-news.com/2010/11/03/most-appealing-android-slates-to-support-pen-input-according-to-n-trig/, 
http://arquiteturadeinformacao.com/2011/03/27/natural-user-interfaces/

outros estilos de interação

18

por caneta

multitoque

gestual



Perspectivas da interação
estilos de interação:
linguagem de comando, linguagem
natural, menu, formulário, manipulação
direta, WIMP etc.
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exemplo de cenário de problema
Transferência bancária > Qual é mesmo o número daquela conta?

Dia 10 chegou evento, e Marta ator se lembra evento que precisa transferir

o dinheiro do aluguel objetivo para Ana ator. Como está longe de uma

agência bancária e não sabe se daria tempo de pegar uma agência

aberta, pois já eram 15h30 contexto, Marta decide efetuar a 

transferência pela Internet planejamento. Ela entra no site do seu

banco ação, mas ao iniciar o processo de transferência ação, percebe

que não está com sua agenda em mãos, e como não memorizou os

dados da conta de Ana, não pode fazer a transferência naquele

momento avaliação. Angustiada pelo risco de ter que pagar uma

multa contexto, Marta tenta ligar para Ana ação, mas o telefone dela está

fora da área de alcance. Marta então abandona todos os seus planos

para aquela tarde e corre para casa, na tentativa de pegar sua

agenda e efetuar a transferência a tempo planejamento.
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exemplo de cenário de solução
Transferência bancária para conta pré-cadastrada

Dia 10 chegou evento, e Marta ator se lembra evento que precisa transferir 

o dinheiro do aluguel objetivo para Ana ator. Como está longe de uma 

agência bancária e não sabe se daria tempo de pegar uma agência 

aberta contexto, Marta decide efetuar a transferência pela 

Internet planejamento. Ela entra no site do seu banco ação, inicia o 

processo de transferência ação, indica a conta de Ana de uma lista de 

contas pré-cadastradas ação, informa a quantia a ser transferida ação e 

confirma a operação com sua senha ação. Ao conferir que a 

transferência foi efetuada avaliação, ela envia uma confirmação da 

transferência por e-mail para Ana e para ela própria ação, verifica o seu 

saldo para confirmar o quanto ainda resta de dinheiro na conta avaliação

e sai do sistema ação.
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(Modeling Language for 
Interaction as Conversation)



engenharia semiótica

de Souza 2005 23

usuário

comunicação usuário-sistema
sistema

designer usuário

comunicação designer-usuário

mensagem de metacomunicação      

preposto 
do designer



(Silva e Barbosa, 2014)

interação como uma conversa
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U: Bom dia.
D: Qual conta deseja manipular?
U: Conta 9876-5 da agência 345-6, senha ******.
D: O que deseja fazer?
U: Quero efetuar uma transferência.
D: Para qual conta?
U: Para a conta pré-cadastrada de Ana Barros.
D: Qual é o valor?
U: R$ 2.500,00.
D: Por favor confirme a operação com sua senha.
U: ******.
D: Sua transferência de R$ 2.500,00 para a conta de Ana Barros 

(agência 8352-4 conta corrente 41632-9) foi efetuada com sucesso.

U representa uma fala do usuário
D representa uma fala do preposto do designer



MoLIC – motivação
Modeling Language for Interaction as Conversation

representar todas as possíveis conversas u  d

incluindo formas alternativas de se alcançar um 
objetivo

incluindo formas de recuperação de rupturas
comunicativas

cobrir uma lacuna entre modelo de tarefas e 
representações de interface

fornecer insumos para desenvolvedores e 
designers gráficos, entre outros
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Diagrama de interação

modelo diagramático:

dá aos designers uma visão global do 

discurso interativo

permite refletir sobre 

soluções alternativas de design



MoLIC: Modeling Language for Interaction as Conversation

MoLIC é uma linguagem que os designers de IHC podem
utilizar para modelar a interação dos usuários com sistemas
computacionais, seguindo a metáfora de interação como
conversa.

Modelar a interação na MoLIC é modelar a conversa entre o 
usuário e o preposto (porta-voz) do designer cristalizado na
interface.

Um bom manual de MoLIC está na página da Profa. 
Simone: 
http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/publications/07_12_silva.pdf



MoLIC - Estrutura da Conversa



(Modeling Language for 
Interaction as Conversation)



Como representar todas as possíveis conversas?
> cena (tópicos, & diálogos); fala de usuário para 
troca de turno
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Efetuar transferência

informar conta de destino
informar valor a transferir
confirmar transferência com senha

u: efetuar transferência

...

cena

tópico
primeiro compartimento

diálogos
segundo compartimento

fala do usuário para 
troca de turno

seta sólida emitida por u:

Deve ser lido como: “Usuário, 
aqui/agora você pode/deve
‘Efetuar transferência’.”



Como representar todas as possíveis conversas?
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino
informar valor a transferir

Confirmar a transferência

verificar dados da transferência
confirmar transferência com senha

u: prosseguir

d: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados

fala do preposto do designer para 
recuperação de ruptura

seta tracejada emitida por d:

fala do usuário para 
recuperação de 
ruptura

seta tracejada
emitida por u:

fala do preposto do 
designer para troca de 

turno 

seta sólida
emitida por d:

processamento do sistema

“caixa preta” (quadrado)



Prevenção e Tratamento de Rupturas



Prevenção Passiva
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Prevenção ativa
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(permite apenas entrada de 
números)



Prevenção apoiada
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Tratamento apoiado

36



Captura de erro
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Voltando à MoLIC



Como comparar conversas alternativas?
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Efetuar transferência

informar conta de destino
informar valor a transferir
confirmar transferência com senha

u: efetuar transferência

...

Informar dados para a transferência

informar conta de destino
informar valor a transferir

Confirmar a transferência

verificar dados da transferência
confirmar transferência com senha

u: prosseguir

d: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados



Efetuar transferência

informar conta de destino
informar valor a transferir
confirmar transferência com senha

u: efetuar transferência

u: desistir da 
transferência

Como mudar de assunto?
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acesso
ubíquo



Por onde começa a conversa com o sistema?
E onde termina?
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u: sair do sistema

u: entrar no sistema

Identificar conta

identificar conta bancária

ponto de abertura

Aqui começa a interação
do usuário com o 

sistema

ponto de encerramento
Aqui termina a interação
do usuário com o 
sistema



Como definir para onde ir, sem fala explícita?
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino
informar valor

Confirmar a transferência

verificar dados da transferência
confirmar transferência com senha

u: prosseguir

precond: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados

condição para a 
troca de turno

ocorrer



Como impedir que o usuário fale algo em certas 
situações?
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino e valor

Confirmar a transferência

verificar dados da transferência
confirmar transferência com senha

u: prosseguir

precond: dados corretos e saldo suficiente

precond: senha informada
u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados

condição para o 
usuário poder emitir a 

fala



Como evitar consequências
indesejadas?
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino
informar valor

Confirmar a transferência 
(saldo suficiente)

verificar dados da transferência
confirmar transferência com saldo

u: prosseguir

d: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo e limite de crédito 
insuficientes

...

u: alterar dados
Confirmar a transferência 
utilizando limite de crédito

verificar utilização do limite de crédito
verificar dados da transferência
confirmar transferência com saldo

d: dados corretos, saldo insuficiente
mas limite de crédito suficiente

u: alterar dados

u: confirmar transferência

u: efetuar transferência

d: ...

cena de 
alerta



Como falar sobre um processamento do sistema?
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Visualizar comprovantes de 
pagamento

indicar comprovantes para download {
   d: comprovantes disponíveis, 
   d+u: comprovantes a baixar }

Acompanhar download de 
comprovantes

verificar status 
{ d: núm. de comprovantes copiados, 
núm. de comprovantes que falta 
copiar, tamanho total copiado, 
tamanho total que falta copiar, 
percentagem (em bytes) já copiados }

u: efetuar download dos 
comprovantes indicados

precond: comprovantes baixados 
com sucesso

u: cancelar download

d: status do download

d: erro ao efetuar download
(espaço em disco insuficiente; 
falta de permissão ou 
quebra na conexão)

cena
síncrona

O que 
“acontece” 
durante um 
processament
o do sistema



Como estruturar um diálogo?
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino { XOR {
   d+u: agência, conta
   d+u: conta pré-cadastrada } }
informar valor { d+u: valor }

Confirmar a transferência

verificar dados { d: titular, agência, 
conta de destino, valor a ser 
transferido }
confirmar transferência { d+u: senha }

u: prosseguir

d: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados

XOR {   }  indica opções mutuamente
exclusivas

OR {   } opções alternativas (uma ou mais)

SEQ {   }  indica uma ordem a ser seguida

d: indica signo fornecido pelo preposto

d+u: indica signo solicitado pelo
preposto e fornecido pelo usuário



Como comparar soluções de design alternativas?
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Consultar saldo

d: agência, conta, 
saldo

Consultar  extrato do 
período <Per>

d: agência, conta, saldo, lista 
(transações)

u: saldo

u: extrato 
presup: maioria dos usuários 
consulta a última semana
{Per = últimos 7 dias}

Caminho “convencional” 
(provavelmente mapeado a uma barra
de menus ou de navegação)

Consultar saldo

d: agência, conta, 
saldo

Consultar  extrato do 
período <Per>

d: agência, conta, saldo, lista 
(transações)

u: saldo

u: extrato 
presup: maioria dos usuários 
consulta a última semana
{Per = últimos 7 dias}

presup: qualquer quebra de expectativa 
quanto ao saldo motiva o usuário a consultar o extrato
u: extrato
{Per = últimos 7 dias}

“Atalho” (provavelmente mapeado a um 
link no corpo da tela/página)

Caminho “convencional”



Como fazer uso do que foi dito anteriormente?

48

Efeito do 
processamento, 
que altera algum
signo articulado
implícito que, por
sua vez, altera
algum aspecto da 
interação.





1. Quais são os objetivos?
> uma cena por objetivo
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Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência



2. Quais objetivos são principais e devem ter acesso 
rápido?
> acessos ubíquos
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3. Por onde a interação começa?
> pontos de abertura
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4. Como a conversa deverá fluir, quando tudo vai 
bem?
> falas de troca de turno e processamentos do 
sistema
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Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência

u: confirmar 
transferência

d: transferência efetuada
com sucesso

u: saldo u: extrato u: transferência

Identificar 
conta

u: entrar no sistema

u: identificar conta

precond: dados de 
conta e senha corretos



5. Como a conversa deverá fluir, quando há algum 
problema ou mudança de opinião? > falas de troca de 
turno para recuperação de ruptura
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Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência

u: confirmar 
transferência

d: transferência efetuada
com sucesso

u: saldo u: extrato u: transferência

Identificar 
conta

u: entrar no sistema

u: identificar conta

precond: dados de 
conta e senha corretos

d: saldo insuficiente ou 
conta de destino inválida

d: conta ou 
senha inválida



Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência

u: confirmar 
transferência

d: transferência efetuada
com sucesso

u: saldo u: extrato u: transferência

Identificar 
conta

u: entrar no sistema

u: identificar conta

precond: dados de 
conta e senha corretos

Definir novo 
período para 

o extrato

u: alterar período de consulta

precond: 
período 
válido

u: consultar extrato d: período 
inválido 
(início > fim) d: saldo insuficiente ou 

conta de destino inválida

d: conta ou 
senha inválida

6. Como a conversa sobre cada objetivo deverá ser 
detalhada? > falas de troca de turno e processamentos 
do sistema
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7. Como a conversa sobre cada tópico deverá ser 
detalhada? > diálogos e signos (exemplo parcial)
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Informar dados para a transferência

informar conta de destino { XOR {
   d+u: agência, conta
   d+u: conta pré-cadastrada } }
informar valor { d+u: valor }

Confirmar a transferência

verificar dados { d: titular, agência, 
conta de destino, valor a ser 
transferido }
confirmar transferência { d+u: senha }

u: prosseguir

d: dados corretos e saldo suficiente

u: confirmar transferência

d: conta de destino 
inválida ou 
saldo insuficiente

...

u: alterar dados



Como MoLIC ajuda o projetista de IHC a pensar



(agradecimentos à Tayana Conte e suas alunas Bia Marques e Adriana Lopes)

erros frequentes na construção de diagramas MoLIC
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não identificar falas nas trocas de turno

não identificar falas de troca de turno como sendo de recuperação de ruptura

i.e., não utilizar linha tracejada

trocar a direção das trocas de turno

i.e., seta na direção oposta

trocar o enunciador de falas de troca de turno

usar u: em fala a partir de processo do sistema, em vez de d:; 
usar d: em fala a partir de cena, em vez de u:

omitir enunciador de falas e signos

não utilizar acessos ubíquos

e.g., para sair do sistema

não incluir falas de designer alternativas após processamento do sistema

tópicos de cena e diálogos do ponto de vista de funcionalidade do sistema, e não da 
conversa usuário/designer

e.g., Listar resultados vs. Examinar resultados

não detalhar diálogos e signos nas fases finais do design da interação

uso equivocado de estruturas de diálogo (OR, XOR, SEQ)



Exercício
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1) detalhe o diagrama MoLIC abaixo com diálogos e signos

2) estenda-o para os objetivos de efetuar um pagamento e ver 
os comprovantes dos pagamentos realizados
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Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência

u: confirmar 
transferência

d: transferência efetuada
com sucesso

u: saldo u: extrato u: transferência

Identificar 
conta

u: entrar no sistema

u: identificar conta

precond: dados de 
conta e senha corretos

Definir novo 
período para 

o extrato

u: alterar período de consulta

precond: 
período 
válido

u: consultar extrato d: período 
inválido 
(início > fim) d: saldo insuficiente ou 

conta de destino inválida
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dúvidas?

Consultar 
saldo

Consultar 
extrato

Efetuar 
transferência

u: confirmar 
transferência

d: transferência efetuada
com sucesso

u: saldo u: extrato u: transferência

Identificar 
conta

u: entrar no sistema

u: identificar conta

precond: dados de 
conta e senha corretos

Definir novo 
período para 

o extrato

u: alterar período de consulta

precond: 
período 
válido

u: consultar extrato d: período 
inválido 
(início > fim) d: saldo insuficiente ou 

conta de destino inválida


