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� Tema: Fatores Humanos Relevantes para 
um Projeto de Interface

� Tópico do Plano de Ensino: 04



ASPECTOS PSICOLÓGICOS DOS USUÁRIOS

� Baseado na teoria do psicólogo Carl Jung (1875-

1961), as pessoas podem ser classificadas em

tipos psicológicos, de acordo com as

características pessoais, hábitos, preferências e

iniciativas de cada indivíduo. Assim, Jung

classifica os indivíduos em 4 pares opostos, onde

em cada par se analisa um grupo de

características pessoais.



OS QUATRO GRUPOS SÃO

Atitude Reação 1 Reação 2

Energia: como uma pessoa
é energizada

Extrovertido Introvertido

Atenção: como uma pessoa 
dedica atenção

Sensitivo Intuitivo

Decisão: como uma pessoa 
decide

Emotivo-
Sentimental

Racional-
Pensador

Vivência: estilo de vida que 
a pessoa adota

Perceptivo Filosófico-
Julgador



ENERGIA

Extrovertidos (E) - Preferência por absorver energia

do mundo exterior das pessoas, atividades ou coisas.

(75% da população)

1. Gostam de variedade e ação.

2. Tendem a ser mais rápidos, não gostando de

procedimentos complicados.

3. Geralmente são bons fisionomistas e saúdam as

pessoas.

4. Geralmente são impacientes com trabalhos longos e

lentos.



ENERGIA

Extrovertidos (E) – (continuação)

5. Estão interessados nos resultados de seu trabalho,

em fazê-lo e como outras pessoas fazem-no.

6. Geralmente não se preocupam com interrupções ou

atender o telefone.

7. Geralmente agem rapidamente, algumas vezes sem

pensar.

8. Gostam de ter pessoas em volta.

9. Geralmente se comunicam bem.



ENERGIA



INTROVERTIDOS

Introvertidos (I) - Preferência por absorver energia de

um mundo interior das ideias, emoções ou

impressões.(25% da população)

1. Gostam de tranquilidade para concentração.

2. Tendem a ser cuidadosos com detalhes, não

gostando de comandos extensos.

3. Têm problemas em relembrar nomes e fisionomias.

4. Tendem a não lembrar de ter trabalhado num

projeto por um tempo longo ininterruptamente.



INTROVERTIDOS

Introvertidos (I) – (continuação)

5. Estão interessados na ideia do que está por trás do

trabalho.

6. Não gostam de interrupções ou atender o telefone.

7. Gostam de pensar bastante antes de agir, não

agindo em algumas vezes.

8. Trabalham a contento sozinhos.

9. Têm alguns problemas de comunicação.



INTROVERTIDOS



SENSITIVOS

Sensitivos (S) - Preferência por obter informações

através dos 5 sentidos e perceber o que é real. (75% da

população)

1. Não gostam de novos problemas a menos que já haja

métodos padrões para resolvê-los.

2. Gostam de rotinas já estabelecidas.

3. Gostam mais de usar habilidades já aprendidas, do

que aprender novas.

4. Trabalham mais constantemente, de forma igual e

dosada.



SENSITIVOS

Sensitivos (S) – (continuação)

5. Geralmente trabalham o tempo todo a procura de

encontrar conclusões.

6. São impacientes quando os detalhes levam à

complicações.

7. São pacientes com detalhes de rotina.

8. Raramente confiam em inspirações, e normalmente não

estão inspirados.

9. Raramente cometem erros de fato.

10. Tendem a ser bons em trabalhos de precisão.



SENSITIVOS



INTUITIVOS

Intuitivos (N) - Preferência por obter informações através de

um "sexto sentido", percebendo o que parece ser. Jung chama

isso de "percepção inconsciente". (25% da população)

1. Gostam de resolver novos problemas.

2. Não gostam de fazer a mesma coisa repetidamente.

3. Gostam mais de aprender novas habilidades, do que usá-

las.

4. Trabalham em explosões de energia, alimentadas pelo

entusiasmo, com períodos de folga entre atividades.



INTUITIVOS

Intuitivos (N) – (continuação)

1. Frequentemente saltam para as conclusões.

2. São pacientes com situações complicadas.

3. São impacientes com detalhes da rotina.

4. Seguem suas inspirações, sejam boas ou más.

5. Geralmente tendem a cometer erros de fato.

6. Não gostam de gastar tempo com preciosismos.



INTUITIVOS



EMOTIVOS-SENTIMENTAIS

Emotivos-Sentimentais (F) - Preferência por

organizar e estruturar informações para decidir de

forma pessoal e orientada para valores. (50% da

população)

1. Tendem a não ficar distantes de outras pessoas e

seus sentimentos.

2. Gostam de agradar as pessoas, mesmo que com

coisas não importantes.

3. Gostam de harmonia. Eficiência pode ser seriamente

perturbada por disputas no ambiente de trabalho.



EMOTIVOS-SENTIMENTAIS

Emotivos-Sentimentais (F) – (continuação)

4. Geralmente deixam decisões serem influenciadas

por si próprio ou por desejos e preferências pessoais

de outras pessoas.

5. Ocasionalmente precisam de elogios.

6. Não gostam de contar a outras pessoas coisas ruins.

7. Relacionam-se bem com outras pessoas.

8. Tendem a ser simpáticos.



EMOTIVOS-SENTIMENTAIS



RACIONAIS-PENSADORES

Racionais-Pensadores (R) - Preferência por

organizar e estruturar informações para decidir de

forma lógica e objetiva. (50% da população)

1. São relativamente não emocionais e desinteressados

nos sentimentos das pessoas.

2. Podem machucar os sentimentos das pessoas sem

sentir.

3. Gostam de análises e de por as coisas em uma ordem

lógica.



RACIONAIS-PENSADORES

� Racionais-Pensadores (R) -

4. Tendem a decidir impessoalmente, ignorando

algumas vezes os desejos das pessoas/

5. Necessitam ser tratados com franqueza.

6. São capazes de reprimir as pessoas e fulminá-las

quando necessário.

7. Tendem a se relacionar bem com outras pessoas do

tipo racional.

8. Tendem a ser antipáticos.



RACIONAIS-PENSADORES



PERCEPTIVOS

Perceptivos (P) - Preferência por viver uma vida

espontânea e flexível (50% da população)

1. Tendem a ser bons em situações de adaptação.

2. Não se importam em deixar coisas em aberto

para alterações futuras.

3. Podem ter problemas em tomar decisões.



PERCEPTIVOS

Perceptivos (P) – (continuação)

4. Podem iniciar vários projetos e ter dificuldades

em terminá-los.

5. Podem transferir trabalhos indesejados.

6. Querem saber tudo sobre um novo trabalho.

7. Tendem a ser curiosos e receber bem novas

coisas, situações e pessoas



PERCEPTIVOS



FILOSÓFICOS - JULGADORES

Filosóficos-Julgadores (J) - Preferência por

viver uma vida planejada e organizada. (50% da

população)

1. Trabalham melhor quando podem planejar seu

trabalho e seguir o plano.

2. Gostam de fazer as coisas ajustadas e fechadas.

3. Podem decidir coisas muito rapidamente.



FILOSÓFICOS - JULGADORES

Filosóficos-Julgadores (J) – (continuação)

4. Podem não gostar de interromper o projeto em que estão

trabalhando, para atuar em outro mais urgente.

5. Não gostam de transferir trabalhos, mesmo que não

agradáveis, não tomando conhecimento, de eventuais

coisas novas que devam ser feitas.

6. Querem saber apenas o essencial para realizar a tarefa.

7. Tendem a ficar satisfeitos, uma vez que obtiveram uma

posição a respeito de alguma coisa, situação ou pessoa.



FILOSÓFICOS - JULGADORES



FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA

� Nas últimas décadas muito se tem estudado a respeito das

características e funcionamento da memória humana. Na

área médica os estudos evoluíram na direção da

compreensão dos meios fisiológicos de como o ser humano

armazena as informações, bem como as razões pelas quais

também as perde.

� Baseado neste conhecimentos, outras áreas vêm tirando

proveito destas informações. Na área educacional, muito se

tem usado no estudo dos processos cognitivos, baseando-se

em dados do funcionamento da memória.



FUNCIONAMENTO DA MEMÓRIA

� Na área de informática os estudos se voltam para

orientar os projetistas de software, na construção

de interfaces que se adaptem às características

da memória humana, não exigindo do usuário

típico de certos sistemas habilidades que

exigissem memorização acima do necessário e

viável.



ESQUEMA DO FUNCIONAMENTO DA

MEMÓRIA



MEMÓRIA RÁPIDA

� A memória rápida ou de curto termo é aquela que

recebe as informações de entrada captadas pelos

olhos, ouvidos, olfato e tato e os passa ao sistema

cognitivo.

� A memória rápida tem este nome porque armazena as

informações por um período de tempo muito pequeno,

da ordem de 10 segundos, e além disto contém

informações de ações que se desenvolve

repetidamente em frações de segundos, donde se

conclui que seu acesso é extremamente rápido.



MEMÓRIA RÁPIDA



MEMÓRIA DE TRABALHO

� A memória de trabalho recebe este nome porque

é nela que as informações que chegam da

memória de curto termo, são trabalhadas, são

concatenadas, para depois serem enviadas para a

memória permanente.

� Ela é portanto, uma memória temporária, e as

informações ali contidas podem ser retidas por

um tempo bem maior que a memória rápida,

porém não de forma permanente.



MEMÓRIA DE TRABALHO

� Um exemplo clássico da memória de trabalho é o

exemplo do estudante. Quando este estuda para

aprender algum conhecimento ou habilidade, que

julgue importante, o fará com mecanismos que o

permitam, mais tarde, lembrar daquilo que

estudou. Se o estudante estuda para um assunto

que, a seu julgamento, não lhe parece importante

para o futuro, ele o fará de forma a apenas

"lembrar para a prova"



MEMÓRIA DE TRABALHO



MEMÓRIA PERMANENTE

� A memória permanente tem este nome porque

consegue armazenar lá informações que como diz

o nome são permanentes e para sempre. Também

é conhecida como memória de longo termo porque

é uma memória de grande capacidade, aliás,

capacidade até dita ilimitada segundo alguns

estudiosos.



MEMÓRIA PERMANENTE



MODELO HUMANO DE PROCESSAMENTO

DAS INFORMAÇÕES

� Durante a década de 80 foram desenvolvidos alguns

modelos de como funciona o sistema de processamento

de informações do ser humano. Alguns diferem entre

si na abordagem que se dá ao processo de raciocínio,

de memorização, de tomada de decisões e operações,

etc.

� Um dos modelos apresentados, e para o qual

convergem muitos outros é o modelo chamado de

GOMS (Goals Operators Methods Selection rules),

proposto por Card, Moran e Newell [CAR 80].



MODELO GOMS

O modelo GOMS representa uma estrutura cognitiva do

usuário em termos de:

� objetivos

� operadores (ações pertencentes a um repertório de

habilidades do usuário)

� métodos (sequências de sub-objetivos e operadores

geralmente concluídos de forma automática para obtenção

de habilidades)

� regras de seleção (para escolher entre diferentes possíveis

métodos para alcançar um objetivo particular).



EM VOZ ALTA, FALA A COR ESCRITA E

NÃO O QUE ESTÁ ESCRITO



ESTÁGIOS PARA DESEMPENHAR UMA

TAREFA



RESTRIÇÕES DE TEMPO

� Muitos elementos de multimídia são grandes e

levam um grande tempo para serem carregados,

especialmente com as conexões de baixa

velocidade às quais está conectada a maioria dos

usuários. Estima-se que o tempo limite ideal,

para operações de carga seria de 15 segundos

[NIEc 95].



RESTRIÇÕES DE TEMPO

� Quando o tempo de resposta é longo, torna-se

importante a presença de algum mecanismo de

indicação de progresso, ou de feedback. Ao longo

dos anos foram estabelecidos alguns tempos

ideais desejados, cujos valores não se alteram,

pois estão associados ao mecanismo cognitivo

humano.



RESTRIÇÕES DE TEMPO – TEMPOS

ESPERADOS

� 0,1 segundo: é o tempo limite para o usuário sentir que o

sistema está reagindo à uma ação sua, não sendo necessário

nenhum tipo de mecanismo de feedback, a não ser mostrar o

resultado da operação.

� 1,0 segundo é o tempo limite para que o fluxo de pensamento

do usuário permaneça ininterrupto. Normalmente não é

necessário nenhum mecanismo de feedback se os tempos se

mantém entre 0,1 e 1,0 segundo.

� 10 segundos é o tempo limite para manter a atenção do

usuário focada num diálogo, bem como o tempo em que a

memória de curto tempo se mantém carregada com alguma

informação captada pelo sistema cognitivo.



RESTRIÇÕES DE TEMPO

� Tempos maiores induzirão o usuário a fazer

outras tarefas, e por isto deve ser provido

algum mecanismo de feedback. Também é

importante a possibilidade de prever o tempo

necessário para alguma operação, orientando o

usuário que a operação solicitada poderá levar cerca

de um certo tempo para ser completada.

� Cabe então ao usuário avaliar se realmente deseja

continuar a operação ou se deseja cancelá-la.



RESTRIÇÕES DE TEMPO

� O mecanismo de feedback, além de informar ao

usuário que sua tarefa está em progresso, ainda

indica a quantidade aproximada de tempo que

ainda falta para completar a tarefa, e

complementarmente este mecanismo geralmente

é a única coisa que se modifica numa tela,

enquanto se aguarda, mantendo assim o usuário

ocupado em acompanhar o desempenho da tarefa,

ficando menos desagradável a espera.



OUTRAS FORMAS DE EXPLORAR A

MEMÓRIA

� As limitações de tempo têm muito a ver com o

funcionamento da memória de curto termo.

� Para se explorar as outras duas memórias, o

projetista de um hiperdocumento pode criar

mecanismos frequentes de associação de ações. Por

exemplo, para retornar ao ponto anterior, a indicação

explícita de retornar (back), faz com que, com o

tempo, o usuário monte na sua memória de trabalho

um mecanismo que o fará lembrar rapidamente como

fazer para retornar.



OUTRAS FORMAS DE EXPLORAR A

MEMÓRIA

� Operações muito frequentes e importantes acabam

por se incorporar na memória permanente. Aliás, este

fato faz com que muitos projetistas memorizem de

forma permanente algumas operações, que para ele,

são por demais óbvias, pela repetição. A consequência

é que estes projetistas acabam por não explicitar estas

operações, por achar que são por demais óbvias para

qualquer pessoa, e por isso não necessitaria explicitá-

las.



OUTRAS FORMAS DE EXPLORAR A

MEMÓRIA



OUTRAS FORMAS DE EXPLORAR A

MEMÓRIA

� O processo de repetição, é um dos mecanismo mais

infalíveis que a memória humana dispõe. Assim,

muitos projetistas o usam de forma racional, ou seja,

que a repetição não seja maçante. O efeito esperado é

que estas informações repetidas acabem por se fixar

na memória permanente. Nem sempre isto ocorre,

pois ainda que se repita várias vezes, se o leitor

entender que esta informação lhe é irrelevante, ele

não reterá esta informação na memória permanente.



OUTRAS FORMAS DE EXPLORAR A

MEMÓRIA



COMUNICAÇÃO GRÁFICA

� É a comunicação que vem através de símbolos,

desenhos, plantas, diagramas, ícones, fotos ou

outros recursos gráficos isoladamente. É o caso

da maioria das placas de trânsito, onde um único

símbolo tenta traduzir o que a placa representa,

de forma rápida e eficaz. sabe-se que 80% das

coisas que se vê são captadas por símbolos,

desenhos, etc., ou seja, do total, 60% de eficiência

(80% de 75% = 60%).



COMUNICAÇÃO GRÁFICA



COMUNICAÇÃO VISUAL

� É a comunicação que vem da junção da

comunicação gráfica com a escrita, onde um

símbolo, desenho, etc., vem acompanhado de

palavras-chave ou textos que complementam o

símbolo, desenho, etc. Usando o mesmo exemplo

de placas de trânsito, há uma placa que significa

"cuidado, pista derrapante" mas que pode vir

acompanhado da expressão "Em dias de chuva".



COMUNICAÇÃO VISUAL



ÁUDIO VISUAL

� É a comunicação que junta a comunicação Visual,

com a auditiva. É considerada a mais eficiente de

todas.

� O dispositivo cognitivo do cérebro ativa os dois

principais sentidos, chegando-se a um índice de

cerca de 84% de eficiência
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