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1-Problema

2-Objetivos

Para avaliar a estrutura de navegação
(taxonomia) de um website, recomenda-se
em pesquisas de Interação HumanoComputador a realização de testes com
usuários. Por meio de testes, o avaliador pode
entender por que o usuário escolheu uma
opção errada num menu de navegação e
propor mudanças que evitem o erro.

3.1-Processo de aquisição do
signo, concepção triádica e
semiose
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Desenvolver uma metodologia
para auxiliar na análise da
Interação Humano-Computador

“decisão do clique”

Encontre o link
para consultar o
acervo da
Biblioteca.

Aproveitar recursos da
Semiótica de CHARLES S.
PEIRCE para a avaliação de
menus de navegação

semiose

Acho que vou entrar
em “Ensino”.

outro signo

interpretante

representamen

processo de aquisição do signo

representação

objeto

e outro...

3.2-Concepção triádica de signo aplicada na “decisão do clique”

resultado

signo

Entre a palavra “Ensino” grafada
como link e a página “Ensino” só
existe uma relação arbitrária.

Entre a palavra “Ensino” grafada como link e o
significado atribuído a ela pelo usuário, podem
haver três relações.

(imediato)

terceiridade

secundidade

certeza absoluta
- Como você chegou à essa conclusão?
- Ensinar pressupõe aprendizado, que só é
possível através da pesquisa.

relações

efeitos

objeto

representamen

- O que você espera encontrar?
- Suporte ao ensino.

objeto dinâmico
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“Suporte ao
Ensino”

possibilidade

qualidades

coisa refererida

interpretante

- Por que você acha isso?
- A Biblioteca é necessária pra ensinar.

árbitrária

primeiridade

certeza provisória

3-Referencial Teórico

4-Metodologia

Para CHARLES SANDERS PEIRCE (18391914), signo é “algo que, sob certo aspecto ou
de algum modo, representa alguma coisa para
alguém." O signo é, portanto, uma unidade
conceitual que reside na mente do indivíduo e
que, para se formar, passa por um processo de
três etapas. Na primeiridade percebemos
qualidades intrínsecas aos objetos, como a
sensação de calor. Na secundidade fazemos
uma associação de causa e efeito entre dois
fenômenos ou objetos, como entre a fumaça e
o fogo. É somente na terceiridade que
estabelecemos relações que nos permitem
entender que nossa casa está pegando fogo.
Utilizando essas três etapas ou categorias
para classificar as relações entre os três
componentes do signo (objeto,
representamen e interpretante), Peirce
propôs 10 classes de signos. Apenas 3 das 10
classes são aplicáveis à concepção do signo
imediatamente anterior à escolha de um link
(“decisão do clique”), pois a relação entre o
objeto (página de destino) e o representamen
(rótulo do link) desse signo é sempre
arbitrária, isto é, não há semelhança nem
relação causal entre um e outro.
Pode se estabelecer uma analogia entre a
sequência de “decisões do clique” e a semiose
peirceana, processo contínuo no qual o
interpretante de um signo (significado) se
torna objeto de um signo subseqüente e assim
por diante. Quando o objeto formado no
próximo signo precisa ser readquirido, devido
a discordância com a realidade observada,
ocorre a interrupção da semiose. Numa
sequência de “decisões do clique”, essa
interrupção pode deixar o usuário
desorientado, por isso deve ser evitada.

Ao criar um link num menu de navegação,
espera-se que ele tenha um determinado
significado, embora não se tenha controle
absoluto sobre o mesmo. Analisando a relação
entre o representamen (link) e o
interpretante (significado) no signo da
“decisão do clique” é possível entender que
características do representamen provocam
determinadas características do
interpretante. Com essa informação, é
possível alterar o link para obter o significado
almejado.
As 3 classes de signos possíveis nesse
contexto diferenciam-se justamente pela
relação entre o representamen e o
interpretante, ou seja, permitem analisar a
relação supracitada. Para explorar cada uma
dessas classes, foi criado um protocolo de 3
perguntas para o usuário responder antes de
clicar no link escolhido, dando
prosseguimento à uma tarefa de busca de
informação:
l O que você espera encontrar?
l Por que você acha isso?
l Como você chegou à essa conclusão?
Esse protocolo foi aplicado num testepiloto que envolveu 3 estudantes de
graduação da UFPR. Cada um recebeu 10
tarefas de busca de informação no website
www.ufpr.br (acesso em 06/2005) que
deveriam ser cumpridas sem utilizar a
ferramenta de busca, uma vez que a
finalidade do teste era avaliar apenas os
menus de navegação.

Para explorar a relação entre o representamen e o interpretante,
foi aplicado o protocolo de perguntas acima, na ordem inversa. As
respostas foram dadas por um usuário que desejava fazer uma
consulta online nas bibliotecas da Universidade.

5-Resultados Preliminares
O teste-piloto indicou várias situações em que a semiose do
usuário foi interrompida pela discordância entre sua
expectativa antes de clicar num link e a evidência após o
clique. O protocolo de perguntas permitiu investigar o
motivos de tais discordâncias e propor sugestões para
minimizá-las.
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Em algumas situações, os usuários não conseguiram responder
todas as perguntas do protocolo, o que indica que o mesmo
pode ser aperfeiçoado. Ainda assim, sua aplicação demonstrou
que recursos da Semiótica podem ser úteis na análise de
menus de navegação em websites.

