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PRINCÍPIOS DE DESIGN DE INTERAÇÃO
 Design de interação pode ser definido como um

conjunto de soluções que tem como objetivo
facilitar a forma como as pessoas trabalham, se
comunicam e interagem.

 A aplicação de princípios de design em um
software visa tornar o ambiente de trabalho mais
funcional, objetivo e com isso, mais simples.



PRINCÍPIOS DE DESIGN DE INTERAÇÃO



DESIGN DE INTERAÇÃO X ENGENHARIA
DE SOFTWARE
 A diferença entre design e engenharia de

software pode ser melhor compreendida com essa
simples comparação.

 O design está interessado em tornar o ambiente
do software agradável, de forma que o usuário se
sinta bem ao utilizá-lo, não encontre grandes
obstáculos e que os recursos estejam sempre a
sua disposição de maneira clara e simples.



DESIGN DE INTERAÇÃO X ENGENHARIA
DE SOFTWARE
 Já os engenheiros de softwares estão preocupados

com a estrutura interna do software e seus
processos correlatos, como qual linguagem será
usada, padrões de aplicativos, dentre outros
quesitos.



DESIGN DE INTERAÇÃO X ENGENHARIA
DE SOFTWARE



VISÃO ABRANGENTE DESIGN DE
INTERAÇÃO
 A correta aplicação dos princípios de design de

interação, somente poderão ser satisfatórios se
correlacionados a outras áreas do conhecimento
humano, tais como: Psicologia, Informática,
Engenharia, Ciência da Computação, Fatores
Humanos, Engenharia Cognitiva, Interação
Homem Computador (IHC), Ergonomia
Cognitiva, Sistemas de Informação e Designers.



OBJETIVOS DO DESIGN DE INTERAÇÃO
O objetivo da aplicação de design é a elaboração de
softwares que possam ser usados por qualquer
pessoa



HISTÓRICO DAS INTERFACES
Quando tudo começou...
 Os computadores tinham pouca memória, o

armazenamento era bastante limitado (discos
pequenos) e o tamanho físico e o custo eram
grandes. A interface era de difícil utilização e a
entrada de dados era em grande parte via batch.



HISTÓRICO DAS INTERFACES
Atualmente
 Hoje se dispõem de microcomputadores com

capacidade de memória elevada, armazenamento
em disco de grande capacidade e desempenho
similar aos grandes mainframes.

 Sistemas são interativos e online em sua grande
maioria.



HISTÓRICO DAS INTERFACES
Futuramente...
 Aperfeiçoamento das interfaces Homem-Máquina

(H-M), devido a necessidade de melhor atender o
grande número de usuários leigos que usa e que
irá usar o computador, daqui para a frente.

 A ênfase se voltará para interfaces para
hiperdocumentos e para redes de computadores,
onde o usuário voltará a ser o centro das atenções
dos projetistas.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
FILOSOFIA MAINFRAME:
 Mais antiga, e consequentemente, a primeira a aparecer.
 Baseada praticamente em linguagem de comando.
 Muito profissional (para informáticos).
 Consome muito tempo para o correto aprendizado.
 Apoiada em conceitos de programação Batch.
 A interface H-M é de pouca importância.
 Sempre baseada em conceitos de processamento remoto.
 Multiusuário por concepção.
 A comunicação visual está baseada em técnicas textuais.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
FILOSOFIA MAINFRAME:



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
FILOSOFIA DO PC:
 Ocupar espaços deixados entre minis e micros pessoais (na época do

lançamento: TRS-80, APPLE II+, SINCLAIR, etc).
 Posicionar-se na mesma faixa do Macintosh, principalmente no que se

refere à interface gráfica.
 Atender às instalações que buscam descentralização nas suas funções.
 Dispor de teclas programáveis.
 Mais voltado ao usuário profissional.
 Oferecer mais liberdade de exploração ao programador (periféricos,

arquitetura interna aberta, etc).
 Comunicação visual apresentada em modo texto e/ou gráfico.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
FILOSOFIA DO PC:



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
PROGRAMAÇÃO:
 Baseada na filosofia tradicional :

 arquitetura do programa
 lógica do programa
 projeto de interface.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
INTERFACE:
 Tentativa de correção das interfaces H-M através

de gerenciadores. Exemplo: WINDOWS e OS/2
 Buscam trazer ideias da filosofia Macintosh.
 Interfaces existentes estão baseadas,

principalmente, em menus de opções horizontais
e verticais.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
FILOSOFIA MACINTOSH
Macintosh foi criado, em 1985, para suprir deficiências na
automação de escritórios tais como:
 rapidez de processamento
 facilidades de utilização
Voltando-se para usuários:
 com pouca cultura computacional
 impacientes
 com grande expectativa
 pessimistas quanto ao uso de micros.



FILOSOFIAS DAS INTERFACES
 FILOSOFIA MACINTOSH



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
 Para cada tipo de aplicação há uma maior ou

menor necessidade de possuir uma interface
amigável.

 Características como confiabilidade, custo da
implantação e a satisfação pessoal do usuário são
fatores que determinam este grau de
amigabilidade da interface.



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
Necessitam de Interfaces mais amigáveis
 Sistemas de controle de vida:

 Controle de tráfego aéreo;
 Controle de reatores nucleares;
 Controle de usinas elétricas (hidro, termo,etc);
 Supervisão médica;
 Viagens espaciais;
 Controle policial ou bombeiros;
 Operações militares;



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
 Sistemas de controle de vida



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
Usuários Comerciais/industriais:

 Bancos;
 Estoques;
 Gerenciamento de patrimônio;
 Reservas aéreas, hoteleiras ou de carros;
 Pagamentos;
 Gerenciamento de cartões de crédito;
 Terminais de ponto de venda;



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
Usuários Comerciais/industriais:



PONTOS IMPORTANTES EM PROJETOS
DE INTERFACE
 Escritórios, domésticas e entretenimento:

 Processadores de Textos;
 Planilhas Eletrônicas;
 Correio Eletrônico;
 Pacotes Educacionais;
 Controle de Contas Correntes;
 Gerenciadores de Pequenas Transações;
 Tutoriais por Computador;



PARA PENSAR...
 O ser humano possui uma capacidade nata para

entender, aprender e se adaptar, contudo, nos
sistemas onde isso ocorra de forma natural, esse
processo é bem mais simples.



ATIVIDADES EM SALA
 Dentre os sistemas que hoje você tem contato,

qual você considera de melhor e pior usabilidade?
 Cite pelo menos dois motivos para justificar as

suas escolhas, tanto do melhor quanto do pior
sistema.



ANALISE AS IMAGENS ABAIXO – IMG01



ANALISE AS IMAGENS ABAIXO – IMG02



EM RELAÇÃO AS INTERFACES ANALISADAS, 
RESPONDA...
 Em relação ao grupo de imagens IMG01, quais 

são as características mais marcantes em relação 
ao grupo de imagens IMG02?

 Você consegue estabelecer pontos positivos em 
relação as imagens IMG01?

 Quais dificuldades você observa no conjunto de 
imagens IMG02?
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