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Resumo 

 

 Para identificar os problemas de usabilidade de uma interface é necessário 

avaliá-la. Saber o que avaliar, a importância de avaliar e quando avaliar são tarefas 

fundamentais no planejamento de uma avaliação. O objetivo dessa dissertação foi 

validar a utilização do framework DECIDE no planejamento do processo de avaliação 

de usabilidade da interface de um ambiente virtual de aprendizagem. Para atingir esse 

objetivo, foi realizado um estudo de caso no ambiente virtual do IFPE guiado pelo 

framework DECIDE, que se mostrou uma valiosa ferramenta na elaboração do 

planejamento do processo. A partir dos resultados obtidos na avaliação ergonômica 

realizada, foi possível elaborar uma lista de recomendações baseadas nas heurísticas 

de Nielsen a serem aplicadas no design da interface de um AVA, obtendo-se assim 

uma melhor usabilidade. 

 

Palavras-chave: ambiente virtual de aprendizagem; usabilidade; avaliação de interface; 

framework DECIDE. 
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Abstract 

 

 
To identify the usability problems of an interface is necessary to evaluate it. 

Knowing what to evaluate the importance of assessing and evaluating are key tasks 

when planning an evaluation. The objective of this dissertation was to validate the use of 

the DECIDE framework in planning the assessment process interface usability of a 

virtual learning environment. To achieve this goal, we performed a case study in the 

IFPE virtual environment guided by the DECIDE framework, which proved to be a 

valuable tool in the development planning process. From the results obtained in the 

ergonomic evaluation performed, it was possible to draw up a list of recommendations 

based on Nielsen's heuristics to be applied in the interface design of a VLE, thus 

obtaining a better usability. 

 
Keywords: virtual learning environment; usability; interface evaluation; framework 
DECIDE. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 A educação a distância caracteriza-se por ser uma modalidade de ensino onde o 

processo de aprendizagem é realizado a partir da separação geográfica ou física e 

atemporal entre os participantes. Segundo Maia e Mattar (2007) e Moran (2002), essa 

modalidade utiliza diversas tecnologias de comunicação, principalmente as tecnologias 

telemáticas, como a Internet. 

 Para mediar à interação entre os envolvidos no processo de aprendizagem a 

distância, segundo Barbosa e Mendes (2010), pode ser necessário utilizar um ambiente 

virtual de aprendizagem (AVA). Um AVA, por suas características e ferramentas 

disponíveis, é uma ferramenta de interação no processo de aprendizagem, baseado 

nas funcionalidades disponíveis na internet. Mais que isso: é uma escola virtual, onde 

os alunos encontram tudo necessário para desenvolver seu processo de aprendizagem. 

Desde materiais didáticos, como em uma biblioteca, passando pelos fóruns e chats, 

onde discutem o conteúdo como em uma sala de aula física, passando por informações 

como notas, assumindo às vezes de uma coordenação de ensino.  

 Ferramentas de interação, de acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), 

devem ser sistemas muito eficientes, permitindo que seus usuários sejam altamente 

produtivos em seu trabalho. De acordo com Cybis (2007), as interações mal sucedidas 

não só aborrecem os usuários como é motivo de frustração e perda de autoestima. 

Para que se obtenha uma boa interação, é necessário que a ferramenta tenha 

boa usabilidade, que é definida pela ISO 9241 (1998) como a “capacidade de um 

produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”. 

Segundo Winckler e Pimenta (2002), se o objetivo de uma interface Web for o 

ensino a distância, os alunos podem se sentir frustrados, desmotivados e apresentar 

desempenho baixo devido à ocorrência continuada de problemas de usabilidade.  

Os efeitos causados por problemas de usabilidade, de acordo com Cybis (2007), 

são sentidos diretamente sobre o usuário e indiretamente sobre sua tarefa. A obtenção 

de dados sobre problemas encontrados no processo de interação do usuário com um 
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sistema visa, de acordo com Santa Rosa (2008), identificar alterações que melhorem o 

produto. 

Para identificar os problemas de usabilidade de uma interface é necessário 

avaliá-la. O principal objetivo de uma avaliação de interface, de acordo com Prattes e 

Barbosa (2003) é analisar a qualidade de uso de um software. Segundo Preece, Rogers 

e Sharp (2005), saber o que avaliar, a importância de avaliar e quando avaliar são 

tarefas fundamentais no design de interação. 

 É sobre o processo de avaliação de usabilidade que essa dissertação se curva. 

Esse processo precisa ser planejado, conforma colocam Preece, Rogers e Sharp 

(2005), a partir de questões chave e perguntas sobre o processo. Esse planejamento 

pode ser guiado pelo framekork DECIDE. Diante desse painel, pretende-se validar a 

utilização do quadro de avaliação DECIDE na avaliação ergonômica de um ambiente 

virtual de aprendizagem. 
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1.1 - Objetivos 

 

O objetivo geral desse trabalho foi validar a utilização do framework DECIDE na 

avaliação de usabilidade da interface de um ambiente virtual de aprendizagem. Com o 

intuito de atingir o objetivo geral da pesquisa, foram estabelecidos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

a) Identificar às principais características do processo de aprendizagem 

realizado a distância; 

 

b) Identificar as principais características de um AVA, buscando conhecer 

as particularidades destes ambientes; 

 

c) Identificar e analisar as principais heurísticas e métodos de avaliação 

para obtenção de uma boa usabilidade em sistemas. 

 

d) Avaliar e identificar problemas de usabilidade em um ambiente virtual de 

aprendizagem. 

 

e) Identificar recomendações de usabilidade para a interface de um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem. 
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1.2 – Justificativa 

 

Harasim (2005) afirma que um dos problemas do avanço do e-learning é que ele 

está nas mãos de engenheiros e profissionais de ciências da computação. Em geral, 

esses profissionais não possuem maiores preocupações com dois aspectos 

fundamentais em um processo de interação: percepção e usabilidade. Isso acaba 

resultando em Ambientes Virtuais falhos a título de navegabilidade e interatividade, 

gerando a ocorrência de ruídos na interação homem-máquina, durante o processo de 

aprendizagem realizado a partir de um AVA.  

Filatro (2008) coloca que, no aprendizado eletrônico, a interação não acontece 

por acaso. Ela precisa ser intencionalmente planejada e ser expressa visual e 

funcionalmente na interface do curso ou unidade de aprendizagem. Segundo Preece, 

Rogers e Sharp (2005), a avaliação de um artefato ajuda a garantir que ele irá 

satisfazer as necessidades do usuário.  

De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), um processo de avaliação bem 

planejado deve ser dirigido por metas claras e perguntas adequadas. Uma forma de 

guiar uma avaliação de usabilidade é utilizar o quadro de avaliação DECIDE. 

Diante desse contexto, a pesquisa revela sua importância por resultar em um 

guia de aplicação do framework DECIDE no processo de avaliação da usabilidade da 

interface de um ambiente virtual de aprendizagem. Também se constitui em uma 

ferramenta de auxílio para os profissionais responsáveis pela construção dos AVAs, 

através de um conjunto de recomendações obtidos no estudo de caso realizado nessa 

dissertação, devendo ser aplicado na busca de uma interface com maior usabilidade, 

proporcionando um processo de aprendizagem à distância sem a interferência de 

ruídos devido a falhas no processo de interação homem-sistema. 
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1.3 - Metodologia 

 

A investigação do problema proposto será viabilizada através de pesquisa 

bibliográfica, abrangendo a bibliografia dos autores mais relevantes já tornada pública 

em relação ao tema da pesquisa; e realização de avaliações de usabilidade com o 

objetivo de conseguir informações acerca do problema.  

Em relação aos objetivos, a presente pesquisa classifica-se como descritiva, 

visto que busca descrever, através de estudo exploratório de caso, a utilização do 

quadro de avaliação DECIDE no processo de avaliação de usabilidade da interface de 

um AVA. 

Dessa forma, a dissertação está estruturada da seguinte maneira: 

 

 No capítulo 1 são apresentadas a introdução, objetivos, justificativa e 

metodologia dessa dissertação. 

 No capítulo 2 será apresentada a fundamentação teórica dos temas 

relevantes para cumprir os objetivos da dissertação. 

 No capítulo 3 será apresentada uma revisão da literatura sobre o tema 

avaliação de usabilidade, que norteou a pesquisa e deu embasamento para 

a realização do estudo de caso executado nessa dissertação. 

 No capítulo 4 será apresentado o estudo de caso realizado no ambiente 

virtual de aprendizagem do curso de graduação em Gestão Ambiental do 

IFPE, através da realização da avaliação de usabilidade de sua interface, 

guiada pelo framework DECIDE. 

 No capítulo 5 serão apresentadas as conclusões da pesquisa, as 

recomendações obtidas a partir dos resultados do estudo de caso e as 

indicações para futuros trabalhos. 

 No capítulo ANEXOS são apresentados os questionários utilizados na 

execução do estudo de caso. 
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2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Este capítulo expõe, a partir de pesquisa bibliográfica, a fundamentação teórica 

dos temas relevantes para cumprir os objetivos da pesquisa. Inicialmente, é abordado o 

tema educação à distância, expondo suas particularidades. As características dos 

ambientes virtuais de apoio à educação à distância baseados na Internet dão 

seguimento a fundamentação. Na sequência é abordado o tema design de interação, a 

partir de suas atividades básicas e características. O capítulo é finalizado com o tema 

usabilidade. 

 

2.1 – A Educação a Distância 

 

Prevista no artigo 80 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9.394/96, a 

Educação a Distância é um processo de ensino-aprendizagem desenvolvido sem 

necessidade que alunos e professores estejam juntos fisicamente, ainda que, de acordo 

com a tecnologia utilizada, esse processo possa ser desenvolvido “ao vivo”.  

Para um melhor entendimento dessa modalidade de ensino, devemos considerar 

algumas diferenças essenciais em relação à educação presencial, como a interação 

aluno/professor e a forma de acompanhamento do desenvolvimento do aluno nas 

tarefas propostas, já que na aula presencial o professor pode acompanhar de perto 

cada “movimento” do aluno. Na aula à distância, o professor passa a ser mais um 

incentivador, porém não tem tanto “controle” na execução das tarefas. Segundo Litwin 

(2001), a educação a distância possui características específicas, ou seja, uma maneira 

particular de criar um espaço para gerar, promover e programar situações em que os 

alunos aprendam.  

De acordo com Litwin (2001), o traço distintivo da educação a distância consiste 

na mediatização das relações entre os docentes e os alunos, onde os alunos aprendem 

mediante situações não convencionais, em espaços e tempos não compartilhados. 

Todavia, mais do que a presença física ou não de alunos e professores no processo de 

aprendizagem, é de fundamental importância na EAD a disciplina e comprometimento 

por parte de ambos. Inclusive porque a educação a distância enfatiza a autonomia dos 
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estudantes. De nada vale o aluno estar fisicamente diante do professor se seu 

pensamento estiver "longe". Como, alias, é comum ocorrer em salas de aula presencial. 

Mais valioso é aquele aluno que, independentemente do local físico, está com seu 

pensamento presente no desenvolvimento dos objetivos propostos. Para esse 

comprometimento gerar resultados, a interatividade é uma característica chave na EAD. 

Outro aspecto comum à modalidade é a ênfase especial a aspectos 

organizacionais e administrativos, como mecanismos ágeis de inscrição, informação 

precisa, atenção e orientação ao aluno não só no período inicial de estudo, mas em 

todo o percurso, características essas viáveis graças à flexibilidade das propostas da 

educação à distância.   

A EAD surgiu como uma modalidade alternativa de ensino com o objetivo de 

superar as limitações de atendimento do ensino regular. Uma alternativa diferente do 

ensino presencial que é realizado entre quatro paredes de uma escola.  Com o advento 

das novas tecnologias de comunicação, com destaque para a internet, e a crescente 

demanda por educação na sociedade globalizada, a EAD está deixando de ser vista 

como uma alternativa para ser encarada como uma solução. A educação a distância 

traz novas possibilidades para milhões de estudantes terem a oportunidade de acesso 

à educação em todos os níveis de ensino. Grande parte deles motivados pela 

necessidade de prosseguir seus estudos ou aperfeiçoarem-se, mas que pela falta de 

condições de tempo para subordinar-se à disciplina de horários e locais das instituições 

presenciais, não conseguiam dar continuidade a essas necessidades educacionais. 

Assim, a educação a distância aparece como um meio adequado de acesso a um novo 

saber. 

Dentre suas principais características, podemos destacar algumas vantagens 

inegáveis da EAD (Gutierrez e Pietro, 2004): 

 

 massividade espacial; 

 menor custo por estudante; 

 diversificação da população escolar; 

 individualização da aprendizagem; 
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As características descritas acima mostram a capacidade da EAD em superar 

muitos fatores da exclusão educacional. Na superação de limitações de ordem 

geográfica e de recursos físicos disponíveis, a partir do momento em que não se faz 

necessário construir prédios para que os novos alunos tenham acesso ao 

conhecimento de qualquer ponto do país, a EAD surge como uma bandeira para a 

democratização do ensino. Pessoas que estariam, a princípio, impedidas de serem 

inseridas na educação devido a problemas de ordem física, geográfica, social e 

econômica podem ser incluídas no processo de aprendizagem. 

Com os avanços da era da informação, notadamente através da internet e das 

transmissões via satélite, a EAD da um grande salto como modalidade de ensino mais 

abrangente. Essa nova era ficou conhecida como a terceira geração e tornou possível 

uma comunicação que pode ser armazenada e acessada em tempos diferentes pelos 

participantes, sem perda de interatividade. Através da transmissão via satélite e de 

recursos disponíveis na internet como chats, MSN, entre outras ferramentas, a 

comunicação ocorre de maneira síncrona entre os participantes, independentemente de 

onde os mesmos se encontrem. O desenvolvimento atual da tecnologia favorece a 

criação e o enriquecimento das propostas na educação a distância a partir do momento 

em que é possível gerar novas formas de aproximação entre os docentes e alunos e 

dos alunos entre si. E o mais importante: as modernas tecnologias facilitam a 

interatividade, fator primordial na EAD.  

Hoje a internet é a principal mola propulsora da EAD, permitindo uma 

comunicação síncrona e ampliando sensivelmente sua cobertura. Segundo Litto (2009), 

a internet oferece mais possibilidades de colaboração e compartilhamento de 

conhecimentos entre os alunos e os docentes. 

 

2.1.1 - Abordagens educacionais na EAD de 3ª geração 

 

A educação a distância, assim como a educação presencial, apresenta uma 

grande variedade de abordagens educacionais. Segundo Valente (2000), elas podem 

ser classificadas basicamente em três modalidades: a broadcast, a virtualização da 

escola tradicional e as que promovem a construção do conhecimento. Nas três 
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abordagens, as tecnologias de comunicação que caracterizam a terceira geração da 

EAD têm grande destaque no processo educacional.   

Na modalidade broadcast, os meios tecnológicos, como computadores, rádio ou 

televisão, são utilizados para passar a informação aos alunos, não pressupondo 

nenhum tipo de interação do aluno com esses meios. Na virtualização da escola, a sala 

de aula tradicional e aquela reproduzida via telemática são modalidades viáveis porque, 

baseadas na transmissão de informação através de meios tecnológicos, entregam a 

informação ao aluno com muito mais eficiência do que o professor. De acordo com 

Valente (2000), essas duas modalidades de EAD têm sido apresentadas como 

alternativas para a falta de condições educacionais que temos hoje. 

Por outro lado, o computador também pode ser um importante aliado no 

processo de construção do conhecimento, deixando de ser um mero meio de 

transmissão de informações. Nesse formato de aplicação, temos o que se denomina de 

construcionismo contextualizado, chamado na educação a distância, segundo Valente 

(2000), de “estar junto” virtual. 

No estar junto virtual, o aluno utiliza as ferramentas do computador de maneira 

efetiva para construir algo de seu interesse, para o qual ele se encontra motivado, 

contribuindo para que o processo de aprendizagem seja mais significativo. 

Intermediando esse processo de interação aluno-computador, aparece a figura de um 

profissional que tenha conhecimento do significado do processo de aprender por 

intermédio da construção do conhecimento. Em geral, esse papel é desempenhado 

pelo professor, que exercerá o papel de tutoria, guiando o aluno na busca e construção 

do conhecimento. Essa interação aluno-professor só é possível a partir do momento 

que os mesmos estão conectados, mostrando a importância da internet na educação a 

distância. A modalidade de construção de conhecimento através da abordagem do 

“estar junto” virtual é uma alternativa que busca o aprendizado não apenas via 

transmissão, memorização e reprodução de informações, mas através do 

processamento dessas informações, mediante o acompanhamento e assessoramento 

do tutor, propondo desafios e auxiliando na busca de significados para as atividades 

realizadas pelo aluno. A aprendizagem acontece de forma colaborativa através das 

novas tecnologias e mídias na educação, valorizando as ferramentas disponíveis e 
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também a possibilidade de o aprendiz ter uma participação mais efetiva no seu 

processo de aprendizagem. 

 

2.2 – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Com o suporte da internet e das tecnologias que viabilizaram a comunicação de 

maneira mais eficaz, principalmente a partir da década de 90, a educação a distância 

vem se aprimorando como uma modalidade de ensino capaz de suprir a distância 

geográfica e dificuldades de tempo entre alunos e professores.    

Segundo Martín-Barbero (2005), com os recursos tecnológicos temos um novo 

método de aprender e essa tarefa é feita com muito mais riqueza pelo computador. 

Com os recursos disponíveis atualmente, utilizar-se apenas da fala e da escrita 

impressa (livros e apostilas) é um desperdício de possibilidades para os educadores. As 

práticas pedagógicas, diante das mudanças viabilizadas pela comunicação digital, são 

constantemente repensadas. Isso se deve ao fato de que o conhecimento e a 

aprendizagem passaram a ocorrer por meio de inúmeras possibilidades, sobretudo em 

função da infinidade de mídias e tecnologias disponíveis. A internet, por exemplo, traz 

uma série de informações a baixíssimo custo para adicionarmos conteúdo a uma aula, 

qualquer que seja o assunto, sem limitações de tempo e espaço. Os variados recursos 

como chat, correio eletrônico, entre outros, tornam-se a base que sustenta a produção 

coletiva do conhecimento que a humanidade vem experimentando nos últimos tempos. 

É nesse contexto que surgem os Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Um AVA 

tem como função mediar os processos educacionais não presenciais (Barbosa e 

Mendes, 2010). De forma equivalente às salas de aula presenciais, os ambientes 

virtuais de aprendizagem constituem-se como local para a realização das ações 

educacionais. Nos ambientes virtuais, podemos publicar, armazenar e distribuir 

materiais didáticos, como também realizar a comunicação entre os alunos e a equipe de 

suporte. Todos esses processos devem ser mediados pela interação entre as pessoas, 

conteúdos e ferramentas envolvidas. 

O termo Ambiente Virtual de Aprendizagem faz referência ao conceito do espaço 

de aprendizagem resultante das possibilidades disponíveis pelas tecnologias 
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informáticas, caracterizando-se, segundo Valentini & Soares (2005), como um espaço 

onde acontecem interações cognitivo-sociais, possibilitadas pela interface gráfica.  

Inicialmente, nos anos 80, os sistemas de gerenciamento de aprendizagem que 

rodavam em redes internas, eram caracterizados como ferramentas de comunicação 

predominantemente assíncronas, sendo utilizadas apenas para o envio de mensagens 

em tempos e espaços diversos. 

A liberação da internet para uso comercial no início dos anos 90, junto à 

tecnologia das janelas gráficas advinda dos sistemas operacionais de interface gráfica, 

alterou de maneira significativa a funcionalidade desses sistemas, trazendo novas 

perspectivas para a educação a distância. Hoje, os ambientes de aprendizagem 

acessados via internet permitem a comunicação independentemente da hora e do lugar 

em que cada participante esteja e são caracterizados como espaços que organizam 

recursos e ferramentas destinados as relações entre docentes e discentes. 

Se até o advento da internet, e consequentemente o surgimento dos ambientes 

de aprendizagem atuais, as experiências educativas via computador preocupavam-se 

apenas em disponibilizar materiais, aproximando-se das práticas da educação a 

distância das 1ª e 2ª gerações, como envio de materiais por correspondência ou aulas 

através de rádio e TV, com os avanços das tecnologias de informação e comunicação, 

os ambientes de aprendizagem ganharam uma nova característica: a interatividade. 

Essa peculiaridade, resultante dos ambientes de aprendizagem acessados via internet, 

tornou as experiências colaborativas e cooperativa desejadas pela sociedade atual, que 

valoriza as construções conjuntas e a troca de conhecimentos. 

Segundo Franco, Cordeiro e Castilho (2003), foram quatro as estratégias 

seguidas no desenvolvimento dos primeiros ambientes virtuais, em meados da década 

de 90: 

 

 Incorporar elementos já disponíveis na Web, como correio eletrônico e 

grupos de discussão; 

 Agregar elementos para atividades específicas de informática, como 

gerenciar arquivos e cópias de segurança; 
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 Criar elementos específicos para a atividade educacional, como módulos 

para o conteúdo e a avaliação; 

 Adicionar elementos de administração acadêmica sobre os cursos, alunos, 

avaliações e relatórios. 

 

Através dessas estratégias foram criados os primeiros ambientes virtuais de 

aprendizagem que buscavam uma utilização específica em atividades de aprendizado. 

A partir desse “ponto de partida”, novos recursos e ferramentas foram sendo 

desenvolvidos e adaptados para dar suporte às ações educacionais. A utilização de 

ambientes virtuais de aprendizagem é recente e aos poucos vem sendo incrementada 

nos meios educativos. Na Unicamp, por exemplo, foi criada em 2000 uma equipe 

formada por profissionais das áreas de educação e informática para dar apoio as 

atividades de educação a distância da universidade. Vale destacar que o ambiente 

criado por essa equipe, apesar de estar associado à educação a distância, também é 

utilizado como apoio às aulas presenciais, o que acontece de maneira ampla em várias 

outras instituições. 

Segundo Litto (2009), as instituições que hoje desejam oferecer cursos de EAD 

via Web tem, atualmente, quatro opções: (1) desenvolver com recursos humanos locais 

o software apropriado para gerenciar o conteúdo e atividades de aprendizagem, 

garantindo o acesso e manutenção do mesmo; (2) construir um sistema de 

gerenciamento de aprendizagem baseado em software de fonte aberta, fornecido 

gratuitamente (como MOODLE e TelEduc); (3) aproveitar software de fonte aberta, 

oferecido por empresas que não cobram licença de uso, mas pelo suporte (como Sun e 

IBM); (4) contratar empresas que ofereçam serviços de uso de sua “plataforma” e 

“hospedagem” nos seus próprios servidores, sendo responsável apenas pela 

preparação de conteúdo e atividades de aprendizagem.  

Atualmente encontram-se disponíveis vários ambientes virtuais de aprendizagem 

desenvolvidos tanto por instituições educacionais como por empresas públicas e 

privadas, cada um com suas características particulares, cabendo a cada instituição 

realizar uma análise contextual para identificar as variáveis mais importantes que 

possam restringir ou favorecer determinado processo de aprendizagem.  
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De acordo com Barbosa e Mendes (2010), dentre os principais ambientes 

atualmente disponíveis, destacam-se o MOODLE (software aberto) e o Blackboard 

(software proprietário), ambos apresentando um grande conjunto de ferramentas 

necessárias para o desenvolvimento dos processo educativos. 

Além deles, outros ambientes podem ser mencionados (Tabela 1):  

Sistema URL 

Moodle http://moodle.org 

Blackboard www.blackboard.com 

Teleduc http://teleduc.nied.unicamp.br/ 

Aulanet http://www.eduweb.com.br 

Amadeus http://www.softwarepublico.gov.br 

Tabela 1 – Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

 

2.2.1 – Análise contextual 

 

Segundo Filatro (2008), a análise contextual consiste em examinar a 

dinamicidade entre diferentes níveis contextuais a fim de identificar as necessidades ou 

problemas de aprendizagem, caracterizar o público-alvo e levantar as restrições 

técnicas, administrativas e culturais. 

É importante levar em consideração na escolha de um ambiente virtual de 

aprendizagem, mesmo que cada um apresente características diferenciadas, o 

atendimento desse ambiente às necessidades vinculadas a contextos. 

Ao examinar o contexto em termos de nível de abrangência, chegaremos a três 

composições, de acordo com Filatro (2008): 

  

 Contexto institucional: o ambiente virtual de aprendizagem deve 

integrar-se a outros sistemas institucionais, como o sistema de gestão 

acadêmica, o sistema de bibliotecas, o sistema de gerenciamento de 

conteúdos, entre outros. Além de características distintas para 

administradores e técnicos, como robustez e facilidade de manutenção. 
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 Contexto imediato: o ambiente virtual de aprendizagem deve ser fácil e 

simples de usar e deve ser adequado à ampla faixa de domínios de 

conhecimento e abordagens pedagógicas/andragógicas, visando atender 

os objetivos de aprendizagem diferenciados. 

 Contexto individual: o ambiente virtual de aprendizagem deve ter uma 

interface navegacional fácil e agradável, bem como feedback e layout 

consistentes. Deve também disponibilizar materiais complementares, 

padrões de estudo mais flexíveis, suporte instrucional estendido e 

participação em comunidades de aprendizagem, agregando valor à 

experiência de aprendizagem. 

 

Pode-se observar que em todos os contextos de abrangência, busca-se entre 

outros objetivos, a construção de uma interface fácil de ser utilizada e com boa 

navegabilidade, qualidades que podem ser obtidas concretamente através de 

recomendações de usabilidade. 

As necessidades institucionais, imediatas e individuais são atendidas via 

ferramentas pedagógicas/andragógicas, administrativas e comunicacionais, que serão 

conhecidas a seguir. Vale salientar que, do ponto de vista da construção do ambiente 

virtual de aprendizagem focando o aluno, as ferramentas administrativas não terão 

relevância maior pois as mesmas não serão acessadas e manuseadas pelos mesmos. 

 

2.2.1.1 – Ferramentas pedagógicas/andragógicas 

 

 As ferramentas pedagógicas/andragógicas são constituídas por aquelas que, de 

alguma maneira irão organizar e subsidiar a dinâmica do curso. Essas ferramentas 

disponibilizam conteúdos, orientações às atividades de aprendizagem e materiais de 

apoio. Também tem como funções, possibilitar o acompanhamento de atividades 

realizadas, com publicação de notas e feedbacks dos docentes. 

Agendas ou calendários, gabaritos para inserção de ementas, as FAQs, os 

formulários para criação de testes e questionários, entre outras funcionalidades 

constituem essas ferramentas. 
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2.2.1.2 – Ferramentas comunicacionais 

 

Como já observado anteriormente, a interação entre os envolvidos no processo 

de aprendizagem realizado na educação a distância é de fundamental importância. 

Essa interação entre discentes e docentes, que busca dar maior visibilidade aos 

trabalhos desenvolvidos de maneira individual ou coletiva, é realizada, segundo Cabral 

e Cavalcante (2010), através das ferramentas comunicacionais. Existem dois grupos 

dessas ferramentas: 

 

 Ferramentas síncronas: são as que permitem a comunicação entre os 

envolvidos em tempo real, tendo uma “semelhança com as aulas 

presenciais, pois constituem uma situação mais espontânea, que nos leva 

a usar uma linguagem mais descontraída e mais próxima do aluno” 

(Cabral e Cavalcante, 2010). São exemplos as salas de bate-papo, as 

teleconferências, os mensageiros instantâneos. As ferramentas 

assíncronas apresentam um caráter mais imediatista, levando os 

envolvidos a participações menos refletidas ou superficiais. 

 

 Ferramentas assíncronas: nesse grupo, a mensagem emitida por um 

participante é recebida e respondida mais tarde pelos outros, ou seja, os 

envolvidos não precisam estar conectados no mesmo espaço de tempo 

para que haja a interação. São exemplos o mural de avisos, os fóruns de 

discussão, o correio eletrônico. As ferramentas assíncronas favorecem 

uma participação mais crítica e reflexiva dos participantes, visto que há 

“mais tempo” para se pensar no que será colocado a cada participação. 

Uma das finalidades dessas ferramentas é a socialização, colocam Cabral 

e Cavalcante (2010). 

 

A seguir, um breve sumário das ferramentas de comunicação (tabela 2): 
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Ferramenta Descrição Tipo de interação 

Blog Diário on-line, contendo pensamentos, 

opiniões e reflexões geralmente 

pessoais. 

Assíncrona 

Correio eletrônico Serviço em que dois usuários trocam 

mensagens armazenadas em seus 

respectivos computadores. 

Assíncrona 

Fórum de discussão Espaço para debates temáticos 

realizados por meio de envio de 

mensagens dos participantes, 

publicadas em área comum.  

Assíncrona 

Lista de discussão Funciona como um correio eletrônico 

coletivo, em que todas as mensagens 

são enviadas automaticamente para 

os participantes cadastrados. 

Assíncrona 

Podcast Espécie de programa de radio 

personalizado para divulgar 

entrevistas, opiniões ou informações 

via internet. 

Assíncrona 

Wiki Espaço colaborativo que permite a 

edição coletiva de documentos. Nesse 

espaço, todos os usuários podem 

alterar os textos. Trata-se de uma 

atividade interessante para atividades 

em grupo, pelo seu teor democrático. 

Seu funcionamento se assemelha ao 

serviço disponibilizado na web 

conhecido como wikipedia. 

Assíncrona 

Chats Espaço de interação em tempo real 

entre pessoas conectadas no mesmo 

ambiente. Também conhecido como 

Síncrona 
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bate-papo. O serviço de chat do 

moodle possibilita apenas a troca de 

textos. 

Teleconferência Ambiente que permite a comunicação 

entre diversas pessoas por meio de 

mídias visuais e sonoras. 

Síncrona 

Tabela 2 – Ferramentas de comunicação 

 

Em geral, o que determinará a opção a ser escolhida entre essas ferramentas 

será basicamente o grau de profundidade exigido pelo tema a ser discutido. As 

ferramentas assíncronas são adequadas aqueles tópicos que mereçam mais prudência 

nas participações, pois a troca de idéias acontece em um tempo maior, favorecendo 

participações fundamentadas em estudos, pesquisas e reflexões. Seus objetivos, de 

acordo com Cabral e Cavalcante (2010), são a troca de experiências, saberes e 

perspectivas. Já para questões mais pontuais ou práticas, as ferramentas síncronas são 

mais indicadas. 

 

2.3 – Design de Interação 

 

Segundo Filatro (2008), no aprendizado eletrônico, a interação não acontece por 

acaso. Ela precisa ser intencionalmente planejada e ser expressa visual e 

funcionalmente na interface do curso ou unidade de aprendizagem. 

Os vários discursos, e também as práticas relacionadas à aprendizagem, 

mostram um relacionamento de mão dupla, ou seja, um processo de interação entre o 

sujeito que aprende e o objeto de sua aprendizagem, além da interação entre o aluno e 

os outros envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

É interessante salientar que os termos interação e interatividade referem-se a 

questões distintas. A interação diz respeito ao comportamento dos participantes em 

relação aos sistemas e aos outros participantes. Está ligada à ação recíproca pela qual 

os participantes e objetos são mutuamente influenciados. Já a interatividade descreve a 

capacidade de um sistema de proporcionar a interação, sendo assim um pré-requisito 



 28 

para a interação. Logo, para que sejam obtidas experiências educacionais positivas e 

significativas, a solução projetada deve ser interativa. Deve-se projetar uma interface 

que possibilite a interação entre os participantes e ofereça a interação dos alunos com 

conteúdos. A construção de ambiente virtual de aprendizagem, que se caracteriza pelo 

seu alto grau de proporcionar interatividade entre os envolvidos, deve levar em 

consideração o Design de Interação. 

O design de interação, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005) é o “Design de 

produtos interativos que fornecem suporte a atividades cotidianas das pessoas, seja no 

lar ou no trabalho”. Tornando a definição mais atual, diante do cenário crescente da 

educação a distância, poderíamos acrescentar as instituições de ensino nos locais onde 

ocorrem as atividades cotidianas das pessoas. Winograd (Apud Preece, Rogers e 

Sharp, 2005) descreve o design de interação como “o projeto de espaços para 

comunicação e interação humana”. Esses espaços, diante das tecnologias que temos 

disponíveis nos tempos atuais, podem ser físicos ou virtuais, sendo esse último o 

espaço onde se enquadra a educação a distância, e, por consequência, também as 

plataformas utilizadas como apoio nessa modalidade de ensino. 

Focando o desenvolvimento de sistemas computacionais, o design de interação 

tem como objetivo principal fornecer explicações e previsões para fenômenos ocorridos 

no processo de interação entre usuário e sistema, e resultados práticos para aplicação 

no projeto de design da interface. 

Uma forma bastante de simples de exemplificar a aplicação do design de 

interação é utilizarmos o projeto de um software computacional. Um engenheiro de 

softwares ao deparar-se com um novo projeto terá como foco a produção de soluções 

que forneça os resultados esperados, sem levar em consideração como será a  

interação do usuário com essa solução, acarretando dificuldades na utilização da 

mesma. O design de interação tem exatamente esse objetivo: tornar a interação um 

processo simples, trazendo os resultados esperados de maneira eficaz e eficiente. 

Um ponto importante a ser levantado a respeito do design de interação é sobre a 

necessidade de envolvimento de várias disciplinas para o seu sucesso. O entendimento 

de como os usuários agem e reagem a situações e como ocorre a comunicação e 

interação entre eles torna importante a participação de pessoas de disciplinas 
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diferentes, como psicólogos e sociólogos, no que diz respeito a questões relacionadas 

ao design de interação. Outro ponto a ser destacado diz respeito ao entendimento de 

como projetar mídias interativas de maneira eficaz e prazerosa, ação que envolve uma 

diversidade de profissionais como designers gráficos, fotógrafos, especialistas de 

cinema e designers de produto, criando uma equipe multidisciplinar de trabalho. 

Dentre os vários campos de pesquisa e projeto em que o design de interação 

pode ser envolvido, existe o de sistemas baseados em computador para pessoas. 

Dentro da interdisciplinaridade do design de interação, o campo mais conhecido é a 

interação homem-computador (IHC).  

Durante o desenvolvimento de um projeto de artefatos interativos, quatro 

atividades básicas guiam o processo de design de interação segundo Preece, Rogers e 

Sharp (2005):  

 

1 – Identificar necessidades e estabelecer requisitos. Deve-se conhecer bem 

os usuários-alvo e que tipo de suporte um produto interativo pode oferecer de 

maneira útil, para que seja projetado um artefato que realmente dê suporte às 

atividades das pessoas que irão utilizá-lo. 

2 – Desenvolver designs alternativos que preencham esses requisitos. 

Atividade central do design, o desenvolvimento de designs alternativos tem como 

objetivo sugerir idéias que atendam aos requisitos. 

3 – Construir versões interativas dos designs. A forma mais sensata de 

avaliação de projetos que geram produtos interativos é colocar os usuários para 

interagir com eles. Para isso, é necessário colocar uma versão interativa de cada 

um dos designs desenvolvidos na etapa de alternativas para executar testes de 

interação. 

4 – Avaliar o que está sendo construído durante o processo. Essa atividade 

diz respeito ao processo de determinação da usabilidade e aceitabilidade do 

artefato. Vários critérios irão determinar essas qualidades, como o número de 

erros que os usuários cometem, a atração do artefato, o preenchimento dos 

requisitos estabelecidos anteriormente. 
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Além dessas quatro atividades, Preece, Rogers e Sharp (2005) colocam a 

existência de três características-chave quanto ao processo design de interação: 

 

1 – Os usuários devem estar envolvidos no desenvolvimento do projeto. 

2 – A usabilidade específica e as metas decorrentes da experiência do usuário 

devem ser identificadas, documentadas e acordadas no início do projeto. 

3 – A iteração em todas as quatro atividades é inevitável. 

 

A participação do usuário no desenvolvimento do design de interação é de 

fundamental importância, aumentando as chances do artefato produzido se tornar um 

produto aceitável. A norma ISO 13407 propõe o envolvimento do usuário nas empresas 

que desenvolvem sistemas interativos.  

Cybis (2007) entretanto, coloca que o risco dessa participação se constituir em 

perda de tempo e recursos é muito grande. Logo, é importante que se invista em 

técnicas de planejamento, organização e execução da participação desses usuários, 

tendo como objetivo final artefatos que tenham maior qualidade e sejam aceitos 

facilmente pelos usuários.  

 Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), a usabilidade é considerada como o 

fator que assegura que os artefatos são fáceis de usar, eficientes e agradáveis, pela 

perspectiva do usuário. Isso traz implicação de aperfeiçoamento das interações 

estabelecidas pelos usuários com os artefatos interativos, permitindo que eles realizem 

suas atividades no trabalho, na escola ou em casa.  

Em relação a integração das quatro atividades, Preece, Rogers e Sharp (2005) 

colocam que elas devem se complementar umas as outras e serem repetidas sempre 

que necessário. Elas estão entrelaçadas. 

 

2.4 – Usabilidade 

 

Dentro da multidisciplinaridade do design de interação, parte do processo de 

desenvolvimento de uma interface diz respeito à clareza quanto ao objetivo principal do 

artefato. Para obter-se essa clareza, é necessário o cumprimento de algumas metas no 
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desenvolvimento do projeto, como projetá-lo de forma que o mesmo ofereça eficiência 

no seu uso, permitindo que os usuários obtenham alta produtividade na interação com o 

artefato; retornar bons resultados aos usuários; fornecer suporte a um aprendizado 

eficaz. Essas metas estão relacionadas à usabilidade do artefato. 

 A usabilidade é definida pela norma ISO 9241 como a “capacidade de um 

produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com 

eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”. A eficácia com a 

qual o usuário irá alcançar seus objetivos significa que ele é capaz de realizar a tarefa 

com sucesso. O (menor) tempo em que essa tarefa será realizada diz respeito à 

eficiência. A satisfação, por sua vez, define o quanto o sistema é aceitável pelo usuário 

(Cybis, 2007).  

Composta de aspectos objetivos, como a produtividade na interação, e 

subjetivos, como a satisfação do usuário em sua experiência com o artefato, a definição 

da ISO se mostra bastante flexível. 

A usabilidade também pode ser definida como um sinônimo de facilidade do uso 

de algo (Nielsen e Loranger, 2006). Uma maior facilidade no aprendizado e 

memorização, maior rapidez de realização de tarefas, menor taxa de erros e maior 

satisfação do usuário com o sistema são reflexo de uma maior usabilidade de uma 

interface. 

Ter fácil aprendizagem, permitir utilização eficiente e apresentar poucos erros 

são aspectos que retornam ao usuário uma percepção de boa usabilidade (Nielsen e 

Loranger, 2006). 

A inclusão digital que tem trazido cada vez mais usuários novatos com desejo 

veemente de utilizar os recursos disponíveis na internet, incluindo os ambientes virtuais 

de aprendizagem, mostra que a usabilidade tornou-se um requisito mínimo e um 

diferencial para os sistemas interativos.  

 No que diz respeito à interface de um sistema, a usabilidade é uma qualidade 

que depende de um acordo entre as características dos usuários ao buscarem objetivos 

e situações de uso determinado e as características da sua interface. Ou seja, não é 

uma qualidade inerente ao sistema, mas aplicada no seu desenvolvimento mediante o 

conhecimento do usuário e o conteúdo da interface. 
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 De modo mais específico, Preece, Rogers e Sharp (2005) dividem a usabilidade 

em metas:  

 

 Ser eficaz no uso (eficácia). 

 Ser eficiente no uso (eficiência). 

 Ser segura no uso (segurança). 

 Ser de boa utilidade (utilidade). 

 Ser fácil de aprender (learnability). 

 Ser fácil de lembrar como se usa (memorability). 

 

Um sistema é eficaz quando ele permite que os usuários aprendam bem, realizem 

seu trabalho de forma eficiente, acessem as informações que necessitam. Quando o 

usuário consegue fazer com o sistema o que se espera dele, tem-se eficácia. 

 O auxílio que o sistema oferece ao usuário na realização das tarefas mostra o 

seu grau de eficiência. Espera-se que a partir do momento que os usuários tenham 

aprendido como utilizar um sistema na realização de suas tarefas,  os mesmos 

mantenham um alto nível de produtividade. 

 A meta segurança visa proteger os usuários de situações indesejáveis e 

condições perigosas de uso. O sistema deve oferecer auxílio a qualquer tipo de usuário, 

em qualquer tipo de situação a evitar os perigos existentes na realização acidental de 

ações indesejadas. Visa também à prevenção para que o usuário não cometa erros 

graves. Essa prevenção, no caso de sistemas baseados em computador ou sites pode 

ser exemplificado através do posicionamento das funções sair ou remover em relação 

ao comando salvar. A não colocação desses comandos próximos evita que o usuário 

pressione um botão por engano. Também é importante oferecer ao usuário formas de 

recuperação ou retorno no caso de um erro ser cometido. Sistemas interativos seguros 

retornam confiança, permitindo uma exploração da interface por parte do usuário a fim 

de experimentar outras operações. 

 A utilidade do sistema é refletida na disponibilidade de funções que permitam 

aos usuários realizarem todas as suas tarefas da maneira que desejam.  
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 Um sistema fácil de aprender e usar e que exija pouco tempo para o início de 

suas tarefas fundamentais, bem como para o aprendizado do conjunto de operações 

necessárias à realização de um conjunto mais amplo de tarefas mostra a capacidade 

de aprendizagem (learnability) que o sistema oferece. Essa característica mostra-se 

relevante diante do fato conhecido de que os usuários, especialmente diante de 

artefatos interativos de uso diário, preferem utilizá-los logo e tornar-se competentes 

para realizar tarefas sem muito esforço. Manuais e tutorias podem auxiliar no 

aprendizado, mas muitos usuários consideram esses recursos entediantes e muitas 

vezes não conseguem relacioná-los com as tarefas que pretendiam realizar. 

 Por fim, a capacidade de memorização (memorability) faz referência aos tipos 

de suporte que a interface oferece com o objetivo de auxiliar os usuários a lembrar 

como realizar tarefas depois de já ter aprendido como fazê-las, principalmente em 

sistemas e operações utilizados com pouca frequência. Ícones representativos, nomes 

de comandos e opções de menus são formas de lembrar aos usuários sequências de 

operações em estágios diferentes de uma tarefa. A estruturação das opções e ícones 

também ajuda o usuário a lembrar onde deve procurar determinadas ferramentas do 

sistema. 

 Essas metas podem se transformar em critérios de usabilidade de acordo com a 

forma como são utilizadas. O tempo para uma tarefa ser completada (eficiência), o 

tempo de aprendizado de uma tarefa (learnability) e o número de erros cometidos na 

realização de uma tarefa em um tempo determinado (memoribility) são critérios de 

usabilidade comumente utilizados na avaliação de usabilidade de artefatos. 

   

2.4.1 – Usabilidade em interfaces para Web 

 

Atualmente, as pessoas estão prontas para interagir com a Web (Nielsen e 

Loranger, 2006). Logo, as páginas de Web devem apresentar interfaces que ofereçam 

uma fácil compreensão, tornando os sites mais práticos e fáceis de serem utilizados. 

Os ambientes virtuais de aprendizagem são sistemas computacionais 

disponíveis na internet, o que os faz possuir várias características comuns às páginas 

de sites disponíveis na web. Clicar em links para navegar no sistema; rolar as páginas 



 34 

em busca de informações; realizar buscas no sistema. Essas são algumas das tarefas 

executadas pelos usuários de um ambiente virtual de aprendizagem que são 

usualmente realizadas nos sites que esses mesmos usuários visitam.  

De acordo com Nielsen, algumas diretrizes alavancam o grau de usabilidade de 

uma página de Web. Dentre as várias diretrizes obtidas através de pesquisas 

conduzidas desde 1994, oito delas se mostram tão importantes hoje quanto eram 

quando identificadas pela primeira vez: 

 

 Links que não mudam de cor quando visitados: na Web, os links são 

fator de importância fundamental no processo de navegação. E a diretriz 

mais antiga de usabilidade a ser aplicada em qualquer tipo de design 

navegacional é ajudar os usuários a saberem onde eles estão, onde eles 

estavam e aonde eles podem ir. Esses conhecimentos tornam mais fácil a 

decisão do usuário de onde ir em seguida. Páginas que não alteram as 

cores dos links trazem uma confusão navegacional, pois não há a 

percepção clara de onde eles já estiveram. Esse problema mostra-se ainda 

mais sério naqueles usuários com memória de curto prazo fraca, que 

costumam a ter dificuldade de lembrar no que já clicaram sem um auxílio de 

representação visual. 

 Quebrando o botão voltar: explorar um site com a certeza de poder 

solucionar qualquer problema encontrado é um dos princípios mais 

fundamentais da Interação Humano-Computador. Nos softwares 

tradicionais, o comando Desfazer atende a esse propósito. Na web, o Voltar 

faz esse papel. Por estar sempre disponível sempre na mesma posição e 

sempre com o mesmo funcionamento, ele apresenta forte consistência da 

interface, de forma que os usuários não precisam procurar um link na 

página. Infelizmente, alguns sites, através de codificações, desativam o 

botão voltar, deixando aqueles usuários não experientes presos e 

abandonados à página atual que se encontram. 

 Abrindo novas janelas de navegador: os usuários da Web, em geral, ao 

clicarem em um link esperam que a nova página do site apareça no lugar 
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da última. Nessa situação, caso queiram desfazer essa ação, utilizam-se do 

botão Voltar. A violação dessa expectativa interfere na experiência e 

navegação livre desses usuários. A maioria dos usuários tem dificuldades 

em manipular várias janelas, e tendem a se concentrar na janela que está 

mais à frente. A exceção no que diz respeito a novas janelas são os 

documentos PDF e semelhantes. Esses formatos têm seus próprios 

aplicativos, que oferecem ao usuário um conjunto de comandos e opções 

diferentes daqueles utilizados para navegar nos Websites. 

 Janelas pop-up: um dos maiores causadores de irritação aos usuários, 

as janelas pop-up que frequentemente aparecem como uma surpresa, 

distorcendo o que os usuários esperam da Web. Elas trazem uma carga 

cognitiva adicional para o usuário ao fazer com que ele tenha que lidar com 

mais janelas.  

 Elementos de design que parecem anúncios: orientados por objetivos, 

os usuários da Web procuram informações importantes para eles, 

ignorando qualquer outra informação indesejada. Os usuários foram 

condicionados a supor que tudo o que é útil em um Website aparece como 

texto simples. Incluir elementos parecidos com publicidade é, com certeza, 

uma forma de infligir danos à usabilidade em um Website. 

 Violando convenções da Web: se os usuários estão acostumados a 

padrões e convenções de design predominantes, eles vão esperar 

encontrá-los em outros sites. Logo, deve-se eliminar elementos de design 

confusos e utilizar o máximo possível as convenções de design, 

estabelecendo padrões para cada tarefa importante no website. Os padrões 

são uma forma de assegurar que os usuários saibam quais recursos 

esperar; reconheçam a aparência desses recursos na interface; saibam 

onde encontrar esses recursos; saibam como operar cada recurso para 

seus objetivos; não precise adivinhar o significado de elementos de design 

desconhecidos; não deixem que recursos importantes passem 

despercebidos porque eles não prestaram atenção a um elemento de 



 36 

design que não é padrão; não obtenham surpresas desagradáveis quando 

algo não funciona como o esperado. 

 Conteúdo vago e modismo vazio: é essencial dizer de forma rápida o 

que é oferecido e o que os usuários irão encontrar no Website. Quanto mais 

rebuscadas as descrições, mais os usuários as descartam. 

 Conteúdo denso e texto não-escaneável: os usuários da Web tendem a 

pensar que pesquisar um texto denso levará mais tempo do que isso valerá 

a pena. O texto deve ser breve, escaneável e acessível, utilizando em 

média a metade das palavras que se utilizaria em mídias impressas. Além 

disso, na redação para a Web, é melhor iniciar o texto com a conclusão. 

Assim, as pessoas que lêem somente à primeira ou segunda linha em uma 

página obterá o conteúdo principal. 

 

Afora essas oito diretrizes listadas, alguns aspectos são determinantes para a 

obtenção de uma boa navegabilidade pelas páginas de um Website. Nielsen e Loranger 

(2006) destacam as seguintes questões relacionadas a conteúdo e design: 

 

 Elementos comuns de Design: buscam informar aos usuários onde eles 

se encontram e como podem prosseguir para outras partes do site, através 

da inclusão de três elementos de design em cada uma das páginas: o nome 

da instituição no canto superior esquerdo; um link de acesso direto para a 

homepage; e sistema de busca, preferencialmente no canto superior direito. 

 Homepage: a página inicial de um site deve comunicar aos usuários o site 

em que chegaram; as opções para os mesmos e como chegar à seção de 

maior interesse. 

 Buscas: os usuários perseguem objetivos próprios e dependem de um 

serviço genérico para orientação. 

 Rolagem: a maioria dos usuários reluta em rolar por uma página. E 

quando o fazem, não costuma ser muito. Qualquer página mais longa que 

2,3 telas corre o risco de ser menosprezada mesmo pelos usuários que tem 

interesse em rolar por essa página. 
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 Textos: não existe um tamanho de texto que agrade igualmente todos os 

tipos de pessoas. É melhor escolher uma fonte maior para não descartar 

alguns usuários. Para o público em geral, recomenda-se tamanho entre 10 

e 12 pontos. Em relação aos tipos de fontes, Nielsen coloca as fontes sem 

serifa como a opção mais adequada, pois os textos sem serifa são mais 

rápidos de ler nas telas dos computadores, indicando a fonte verdana como 

escolha preferencial para blocos de conteúdo. Quanto à utilização de 

atributos variáveis (tamanho, cor etc.), deve-se fazer isso com cautela, 

utilizando-se não mais que três fontes e quatro cores diferentes para 

diferenciar a importância relativa de títulos e informações. Por fim, assim 

como a fonte e o tamanho, outro aspecto que irá assegurar a legibilidade 

dos textos de uma página WEB é o contraste de cor. Texto preto sobre 

fundo branco, ou uma combinação semelhante, é mais fácil de ler. Em 

geral, cores desaturadas são mais apropriadas para o fundo, enquanto 

cores escuras são melhores para textos.  

 

Os usuários aprimoram-se na utilização de sites que visitam habitualmente 

(Nielsen e Loranger, 2006). Logo, seguir essas diretrizes de usabilidade e os padrões 

de design aplicados nas páginas de Web, torna mais familiar um novo site visitado pelo 

usuário, a partir de suas experiências anteriores, possibilitando uma interação mais 

amigável por parte de novos usuários. 

 

2.4.1.1 – Navegação em interfaces para Web 

 

 Um site bem estruturado fornece aos usuários o que querem no momento certo 

(Nielsen e Loranger, 2006). Mas muitos sites colocam obstáculos de design entre os 

usuários e seus objetivos, o que pode levá-los a desistir de navegar pelo site. Mas não 

são apenas os problemas de design que funcionam como obstáculos para que o 

usuário encontre o que busca.  Questões relacionadas à navegação e menus, nomes 

das categorias, links e a arquitetura da informação também determinam a facilidade 

com que o usuário consegue encontrar o que busca no site clicando nos seus links. 
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 Um design mal elaborado diminui a velocidade de navegação. Ao não encontrar 

o que precisava, o usuário supõe que a informação em questão não está disponível. 

Nome, layout e relacionamento entre páginas individuais do site, através de um design 

mais útil, são apresentados de forma clara. O design navegacional mostra aos usuários 

onde estão, onde encontrar o que procuram e como conseguir o que precisam de uma 

maneira metódica. Sentir-se à vontade e confiante para explorar as páginas de um 

Website é consequência da aplicação apropriada de uma arquitetura de informação. 

 De acordo com Nielsen, os usuários são contrários à idéia de ter que percorrer 

vários links ambíguos para ter acesso ao conteúdo desejado. Eles esperam encontrar 

as informações organizadas de uma maneira que faça sentido para eles. Logo, deve-se 

projetar de forma que o resultado final faça sentido para o público-alvo. 

 O sistema de navegação deve ser consistente. Isso minimiza suposições e 

ajuda os usuários a visualizarem sua localização e opções atuais disponíveis. Uma 

eventual modificação na navegação irá deixar os usuários perdidos, fazendo com que 

os mesmos precisem desviar sua atenção de uso do site para procurarem o que de fato 

buscavam. 

 Uma navegação coerente e previsível traz conforto aos usuários enquanto 

exploram o site, evitando que ela precise ser analisada e memorizada. Com sentido, 

ordem e pouca ou nenhuma ambiguidade sobre onde os itens se encontram permitem 

que os usuários se movam em qualquer direção do site, explorem e sintam-se 

confiantes para navegar sem se perder pelo caminho. 

 Outro fator importante para a obtenção de uma boa navegação está relacionado 

ao Design das páginas, seja em relação ao layout da interface, aos links e aos menus. 

Segundo Santa Rosa e Moraes (2008), o objetivo do projeto e do design de 

interfaces interativas é fazer com que os usuários tenham experiências baseadas no 

conforto e satisfação. Para isso, deve-se aliar os aspectos de design gráfico e estética à 

usabilidade e criar mecanismos que minimizem a sobrecarga cognitiva ao usuário. 

Os tópicos principais devem aparecer instantaneamente e ser estáticos, para que 

os usuários possam acessá-los rapidamente. Os principais itens de navegação não 

devem ser ocultados. Usuários com pouca destreza manual ou deficiências motoras 

terão dificuldades em encontrar opções que estejam disponíveis de forma indireta, 
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quando é preciso seguir alvos móveis ou “passar” o ponteiro do mouse em várias áreas 

da interface em busca do item desejado. 

 A quantidade de elementos disponível na interface também faz diferença para 

uma boa navegação. Deve-se evitar redundâncias. Links com nomes semelhantes 

geram esforço para que os usuários descubram as diferenças. Quanto menos 

elementos, maior a probabilidade de eles serem percebidos. Muitos elementos acabam 

gerando uma rivalização entre eles, causando a perda de importância de todos eles. 

 Os links merecem atenção especial. Eles devem ter o nome o mais curto 

possível, maximizando a varredura visual. O nome também deve ser o mais informativo 

possível, informando aos usuários especificamente o que eles obterão com cada link. 

Tão importante quanto o nome, é mostrar que os elementos em questão são links. 

Caso os usuários não percebam o que é clicável em uma interface, eles terão que se 

esforçar mais e fazer suposições. Poderão até mesmo desistir ao não perceberem o 

que estão procurando. 

 O padrão utilizado na Web para identificar links é o sublinhado e a cor azul. 

Logo, não se deve utilizar o azul para textos. Elementos que parecem salientes ou de 

outro modo destacados na interface também remetem a idéia de link. 

 Logo, todos os elementos de uma interface que tiverem a função de link devem 

ser facilmente identificados como algo clicável, evitando que os usuários precisem clicar 

em tudo na interface para descobrir onde os links se encontram. 

 Quanto aos menus, a utilização do recurso de cascata tornou-se uma ferramenta 

navegacional bastante utilizada (Nielsen e Loranger, 2006). O menu em cascata poupa 

espaço em interfaces com uma área útil limitada. Por outro lado, podem ser 

problemáticos quando muito longos. Quanto maior for a necessidade de o usuário 

percorrer a lista, maior a probabilidade de ele ficar desorientado. 

 A utilização de mais de dois níveis tende a encobrir a página e tem uma 

utilização mais difícil. Um grande número de níveis causa um problema de navegação 

que é encontrar a opção desejada diante de submenus que se expandem e ocultam 

constantemente. 
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 Por fim, uma estratégia de design que facilita a boa navegação em um site é o 

posicionamento de links diretos para um pequeno número de tarefas de alta prioridade 

posicionados na home page. Links diretos facilitam e encurtam a navegação. 

 

2.4.1.2 – Arquitetura da informação em interfaces para Web 

 

 Arquiteto e designer gráfico, Richard Saul Wurman cunhou o termo arquiteto da 

informação em 1976 a partir de sua reação a uma sociedade que cria diariamente uma 

enorme quantidade de informações sem o devido cuidados e ordem. Seu objetivo era 

tornar a informação compreensível.  

 A arquitetura da informação surge como uma metadisciplina preocupada com o 

projeto, a implementação e a manutenção de espaços informacionais digitais para o 

acesso humano, navegação e uso (Agner, 2009). 

 O foco da arquitetura da informação está na estrutura do website e não na sua 

funcionalidade ou aspecto. Com isso, tem-se o objetivo de se construir websites fáceis 

de usar, que preencham necessidades e objetivos dos usuários.  

 Segundo Romani (2006), para se obter uma boa usabilidade na Web é 

importante clareza na arquitetura da informação, obtida através de um bom arranjo 

dessa informação, fornecimento de ajuda aos usuários em relação ao que eles 

procuram e diferenciação no que é prioritário e secundário no site. 

  Segundo Agner (2009), quatro sistemas interdependentes formam a arquitetura 

da informação, cada um com regras próprias. 

 O sistema de organização determina como é apresentada a organização e a 

categorização do conteúdo. A partir de informações organizadas, os usuários 

conseguem obter suas respostas. 

 O sistema de rotulação define a terminologia e os signos visuais para cada 

elemento informativo e de suporte à navegação do usuário. Deve-se considerar o 

espaço disponível e a compreensão do usuário, entre outros fatores na criação da 

rotulação de um Website. Sinônimos, homônimos e diferenças de contexto afetam a 

compreensão. 
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 O sistema de navegação especifica formas de se mover através do espaço 

informacional. Ele divide-se em sistema de navegação embutida e sistema de 

navegação suplementar, que por sua vez é dividido em básico e avançado. 

 O sistema de navegação embutida é formado pelos links para áreas-chave do 

site; acesso a subseções do site; e as referências cruzadas que fazem a ligação à 

páginas de outras seções com temas relacionados. 

 O sistema de navegação suplementar é formado pelos itens básicos guias, 

índices, mapa do site e busca. O sistema avançado, por sua vez, é formado pelas 

opções que permitem a utilização dos mecanismos de busca de forma personalizada. 

 Considerando a interface do Website como um meio para a transmissão da 

informação, com uma arquitetura da informação bem planejada e aplicada, consegue-

se uma compreensão mais rápida da informação por parte dos usuários, obtendo-se 

assim uma melhor usabilidade da ferramenta. 

 

Conclusões do capítulo 

 

Flexibilidade no que diz respeito às questões de tempo e espaço, através de 

uma ampla cobertura geográfica com baixo custo e alto grau de interatividade, são 

alguns fatores que colocam à educação a distância como um processo de 

aprendizagem viável. Em grande parte devido à implantação dos ambientes virtuais de 

aprendizagem. 

A EAD realizada via AVAs traz o rompimento das distâncias tempo-espaço e 

viabiliza um alto grau de interatividade entre os participantes envolvidos nessa 

modalidade de ensino, através da disponibilidade de ferramentas síncronas e 

assíncronas contidas nos ambientes. Um AVA não se restringe apenas a 

disponibilização de tarefas e informações, mas permite que o processo de 

aprendizagem seja regido por múltiplas interferências por parte dos discentes e 

docentes. 

O processo de interação, entretanto, não acontece por acaso. É necessário que 

seja intencionalmente planejado e expresso de forma visual e funcional na interface do 

ambiente utilizado no processo de aprendizagem. Para atingir essa meta, é preciso  
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que o desenvolvimento de um AVA siga alguns requisitos para que o processo de 

interação homem-computador tenha resultados eficazes e eficientes, como o foco no 

usuário e uma boa usabilidade, termo definido por Nielsen e Loranger (2006) como um 

sinônimo de facilidade do uso de algo Uma interface deve ser eficaz, eficiente e segura 

no uso, ser de boa utilidade, fácil de aprender e de lembrar como efetuar sua utilização 

(Preece, Rogers e Sharp, 2005).  

. 
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3 – ESTADO DA ARTE 

 

 Este capítulo expõe, a partir de pesquisa bibliográfica, uma revisão da literatura 

sobre o tema avaliação de usabilidade, que norteou a pesquisa e deu embasamento 

para a realização do estudo de caso executado nesta dissertação. Abrange os temas 

técnicas de avaliação, análise heurística dos pesquisadores Smith & Mosier, Bastien & 

Scapin e Nielsen e quadro de avaliação DECIDE. 

 

3.1 – Avaliação de usabilidade de interfaces 

 

A atividade de avaliação diz respeito ao processo de determinação da 

usabilidade e aceitabilidade do artefato. Vários critérios irão determinar essas 

qualidades, como o número de erros que os usuários cometem. 

Ter o exato saber do que avaliar, a importância da avaliação e quando avaliar 

constituem tarefas fundamentais do design de interação na busca por sistemas que 

sejam fáceis de aprender e utilizar, como também eficazes, eficientes, seguros e 

satisfatórios, propriedades esperadas pelos usuários. 

Para o sucesso do processo de avaliação, Preece, Rogers e Sharp (2005) 

colocam três tarefas que devem reger o trabalho do designer de interação: saber o que 

avaliar, por que avaliar e quando avaliar.  

 

O que avaliar 

Os artefatos interativos possuem em geral uma vasta lista de características que 

necessitam ser avaliadas. Algumas em laboratório, permitindo assim que os avaliadores 

controlem melhor aquilo que focam investigar; outras em ambientes naturais, permitindo 

a observação da interação natural dos usuários com os artefatos. Atualmente, segundo 

Preece, Rogers e Sharp (2005) há uma tendência crescente em se observar como as 

pessoas interagem com o sistema em seu trabalho, lar e outros ambientes. Essa ótica 

se mostra bastante pertinente na busca de um melhor entendimento de como o artefato 

é utilizado em seu ambiente pretendido, tendo em vista que o homem moderno 
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dificilmente realiza uma tarefa do início ao fim sem interrupções. E em laboratório 

dificilmente o usuário se comporta da exata maneira que se portaria no “mundo real”. 

 

Por que avaliar 

Certificar-se que os usuários poderão utilizar o produto e apreciá-lo é uma tarefa 

mais que necessária para que se obtenha um resultado eficaz e eficiente: é 

indispensável. Várias são as razões para tornar essa tarefa tão importante, podendo-se 

destacar: 

 

 Eventuais problemas são corrigidos antes do lançamento do artefato, não 

depois; 

 Permite focar a equipe em problemas reais, não imaginários; 

 Reduz o tempo de entrada do artefato no mercado; 

 Obter um design sólido, sem se preocupar com a necessidade de rápido 

desenvolvimento de futuras versões para oferecer recursos que realmente 

funcionem a contento. 

 

Quando avaliar 

Um artefato em desenvolvimento pode constituir em uma atualização / redesign 

de algo já disponível no mercado ou algo totalmente novo. No caso de novos artefatos, 

busca-se avaliar a necessidade do mercado, entendendo-se assim as necessidades 

dos usuários e seus requisitos e se eles apreciam o artefato. 

Por outro lado, quando o artefato em questão se enquadra no caso de uma 

atualização, mudanças são mais limitadas e a atenção maior se volta para a melhoria 

do produto como um todo. Nesse caso, as avaliações tendem a ter como objetivo 

comparar o desempenho e as atitudes dos usuários com versões anteriores. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), a avaliação de um artefato ajuda a 

garantir que ele irá satisfazer às necessidades do usuário. Cybis (2007) coloca que as 

técnicas de avaliação de ergonomia são diagnósticas e se baseiam em verificações e 

inspeções das interfaces buscando problemas de interação entre o usuário e o sistema. 
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Preece, Rogers e Sharp (2005) relacionam quatro modelos que podem ser 

empregados em avaliações de interfaces: avaliações “rápidas e sujas”, testes de 

usabilidade, estudos de campo e avaliação preditiva.  

 

- Avaliação “rápida e suja”: avaliação realizada de modo informal com os 

usuários ou consultores, em qualquer etapa do projeto. Através de feedback obtido 

mediante solicitação por parte dos designers, são confirmadas se as idéias aplicadas 

estão de acordo com as necessidades dos usuários. Os dados obtidos nessa técnica 

são em geral descritivos e informais. A vantagem dessa técnica é obter dados em curto 

espaço de tempo.  

 

- Testes de usabilidade: essa técnica busca avaliar o desempenho dos usuários 

típicos da interface na realização das tarefas. Foi a abordagem dominante nos anos 80. 

O número de erros e o tempo para completar a tarefa são as questões geralmente 

avaliadas durante a realização das tarefas, a partir de observações e filmagens. 

Praticamente todas as atividades desenvolvidas são registradas. Os testes são 

realizados de forma extremamente controlada, em laboratório. O avaliador possui 

grande responsabilidade nos testes pois tem o controle de variáveis como o local, o 

módulo do sistema a ser avaliado, se há ou não contato do usuário com outras 

pessoas. Essa características entretanto trazem uma desvantagem a técnica: a 

dificuldade em realizá-la, visto que há uma dependência de participantes e um grande 

número de dados a serem analisados. 

 

- Estudos de campo: avaliação realizada em ambiente real, tendo como objetivo 

aumentar o entendimento do que fazem naturalmente e de como a tecnologia causa 

impacto nessas atividades. Geralmente esse tipo de avaliação é aplicado quando se 

deseja determinar requisitos de design. Técnicas qualitativas, como entrevistas, 

observações e questionários são utilizadas para se obter dados. Nessa técnica, o 

avaliador pode ser um participante ou uma pessoa imersa no ambiente. 
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- Avaliação preditiva: guiado por heurísticas testadas e experimentadas, 

avaliadores experientes aplicam seus conhecimentos a respeito de usuários típicos, 

propondo-se prever problemas de usabilidade. A avaliação preditiva também pode ser 

realizada com outra abordagem, envolvendo modelos de base teórica. A principal 

característica desse modelo é que os usuários não precisam estar presentes. Essa 

característica torna o processo mais rápido e relativamente barato. A avaliação 

heurística tornou-se popular nos últimos anos. As recomendações de usabilidade foram 

projetadas tendo como principal objetivo a avaliação de artefatos baseados em telas. 

Logo, algumas delas ainda são aplicáveis. Outras, porém, não são apropriadas. Novos 

conjuntos de heurísticas se fazem necessários para avaliar classes diferentes de 

artefatos interativos. Essas heurísticas devem se basear em uma combinação de 

objetivos de usabilidade e do usuário. Essa técnica gera listas dos problemas 

identificados, geralmente com recomendações de soluções. 

 

3.1.1 – Técnicas de avaliação 

 

Para a execução da avaliação, Preece, Rogers e Sharp (2005) listam algumas 

técnicas que podem ser utilizadas de maneiras diferentes e em modelos diferentes: 

 

- Observar usuários: essa técnica pode ser aplicada nos modelos de avaliação 

“Rápida e suja”, Testes de usabilidade e Estudos de campo. Essa técnica, a partir de 

anotações, áudio, vídeo ou logs da interação, busca informações relacionadas à 

maneira como o usuário se comporta em seu ambiente natural e a identificação de 

erros durante as rotas de uso da interface.  

 

- Perguntar aos usuários: técnica também aplicada nos modelos de avaliação 

“Rápida e suja”, Testes de usabilidade e Estudos de campo, utilizada para obter-se 

feedback dos usuários, principalmente usuários em potencial, a respeito do que eles 

pensam sobre a interface. Entrevistas e questionários são as principais técnicas 

utilizadas. 
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- Perguntas aos especialistas: técnica aplicada nos modelos de avaliação 

“Rápida e suja” e Avaliação preditiva, visando obter críticas de usabilidade de um 

protótipo, quando aplicada no modelo “Rápida e suja”, ou para analisar a eficácia de 

uma interface através da realização de avaliação heurística. 

- Testes com usuários: utilizada no modelo Testes de usabilidade, através da 

realização de tarefas típicas em um ambiente de laboratório controlado. 

- Modelar o desempenho do usuário na realização das tarefas: utilizada na 

Avaliação preditiva, é realizada a partir de testes com o objetivo de prever a eficácia de 

uma interface ou comparar tempos de desempenho em versões diferentes. 

 

Algumas dessas técnicas dispensam a participação de usuários, o que pode ser 

considerado um ponto vantajoso pois os métodos que envolvem a participação direta 

de usuários são mais caros e demorados (Andrade, 2007). 

Outra técnica para realização de uma avaliação, não listada por Preece, Rogers 

e Sharp (2005) é a de inspeção. As inspeções, segundo Cybis (2007), permitem que 

profissionais, não necessariamente especialistas, identifiquem problemas de 

usabilidade utilizando listas de verificação.  

 

3.2 – Avaliação Heurística de Usabilidade 

 

 Segundo Santa Rosa (2008), os desenvolvedores de web estavam projetando os 

websites de maneira inadequada. À medida que os websites tornavam-se mais ricos em 

recursos, como gráficos e animações, o número de problemas de usabilidade 

aumentava. Esse fato ocorria em grande parte devido ao treinamento dos 

desenvolvedores serem limitados apenas à ferramentas de autoria para web e 

linguagens.  

De acordo com Nielsen (2005), os problemas de usabilidade podem estar 

localizados em um único local da interface, em dois ou mais, como um problema da 

estrutura geral da interface e como algo que necessita ser incluído na interface.  

Uma forma de contornar esses problemas é a realização de uma avaliação 

heurística da interface. Segundo Andrade (2007), ao contrário de outros métodos, que 
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exigem a sua aplicação na fase de concepção ou desenvolvimento do sistema, a 

avaliação heurística pode ser aplicada em qualquer ciclo, mesmo após a 

implementação do sistema. Utilizadas para identificar problemas de usabilidade em uma 

interface do usuário durante a realização de tarefas específicas em seu contexto, as 

técnicas de análise heurística de usabilidade são formadas por uma lista de princípios. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), os princípios de usabilidade são utilizados 

sobretudo para a avaliação de protótipos e sistemas existentes. 

 De acordo com Santa Rosa (2008), apenas um avaliador pode realizar uma 

avaliação heurística, mas, como o mesmo pode não encontrar problemas de 

usabilidade existentes na interface, é importante empregar mais de um avaliador. 

Sugere-se de três a cinco avaliadores. De acordo com Nielsen (2005), a partir de certo 

número de avaliadores, os erros encontrados passam a ser os mesmos, sendo 

desnecessário considerar muitos avaliadores. 

Segundo Nielsen (2005), a avaliação heurística encontra muitos problemas de 

usabilidade que não são encontrados nos testes realizados pelos usuários. 

 Vários pesquisadores de usabilidade e interação humano-computador, nas 

últimas décadas, definiram suas lista de princípios para projetos de interfaces de 

softwares e sistemas para ambiente web, também chamados de critérios ergonômicos, 

a partir de experimentos e métodos científicos. 

Destacam-se Smith e Mosier, com suas diretrizes de usabilidade, Nielsen, com 

seus princípios de análise heurística e Bastien e Scapin, com seus critérios 

ergonômicos, que serão apresentados a seguir. 

 

3.2.1 – Diretrizes de usabilidade de Smith & Mosier 

 

 Sidney Smith e Jane Mosier elaboraram em 1986 diretrizes para projetos de 

interfaces humano-computador em um trabalho realizado na Divisão de Sistemas 

Eletrônicos da Força Aérea Norte Americana. O objetivo do projeto era padronizar os 

programas produzidos na base militar de Hanscom, Massachusetts, EUA. Essa 

pesquisa resultou em um conjunto de 944 diretrizes de usabilidade, organizadas em 

seis áreas funcionais (Tabela 3). 
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 Área funcional Nº. de diretrizes 

1 Entrada de Dados 199 

2 Apresentação de Dados 298 

3 Sequência de controle 184 

4 Guia do utilizador 110 

5 Transmissão de dados 83 

6 Proteção de dados 70 

Tabela 3 – Áreas funcionais e Nº. de diretrizes 

 

 Segundo Smith e Mosier (1986), esta organização funcional foi estabelecida 

devido à ampla gama de temas que devem ser considerados no design de interface. 

Vale salientar que nem todas as diretrizes são aplicadas no desenvolvimento de uma 

interface. De acordo com as características do sistema, algumas diretrizes serão 

relevantes, outras não.  

 

 Área 1 – Entrada de dados: refere-se às diretrizes relacionadas às ações do 

usuário que envolvem a entrada de dados no sistema. A entrada de dados pode 

ocorrer de formas simples, como selecionar um item ou de formas mais 

complexas, como em situações onde o usuário precisa controlar o formato dos 

dados. Os vários tipos diferentes de formas de entrada de dados são 

considerados nesse grupo de diretrizes. 

 

 Área 2 – Apresentação de dados: refere-se à saída de dados exibida pelo 

sistema ao usuário e a assimilação de tais informações. Os dados são 

considerados não apenas aqueles relacionados com tarefas a serem executadas 

pelo usuário, mas também avisos, mensagens e outras orientações que ajudem o 

usuário a interagir com o sistema. As diretrizes desta área não dizem qual 

conteúdo deve ser exposto, mas como apresentá-los, devendo ser relevantes as 

necessidades do usuário. A consistência desses dados irá exigir uma carga de 

memória mínima. 



 50 

 

 Área 3 – Sequência de controle: refere-se ao controle da sequência de ações a 

serem executadas pelo usuário e a lógica do sistema para iniciar, interromper ou 

encerrar ações. À medida que o usuário se sente no controle de um processo 

interativo, há uma maior satisfação e aceitação do sistema. As diretrizes dessa 

área possuem dois focos principais: os tipos de diálogo a serem aplicados nas 

operações de interação usuário-sistema e o tempo de resposta do sistema para os 

diferentes tipos de diálogos; e a flexibilidade dos controles de sequência de ações 

do sistema. 

 

 Área 4 – Guia do utilizador: refere-se a questões relacionadas a orientações 

prestadas pelo sistema ao usuário, como mensagens de erro, alertas, avisos e 

rótulos, bem como material de ajuda fornecido para guiar a interação do usuário 

com o sistema. O principal objetivo das diretrizes dessa área é promover o uso 

eficiente do sistema com uma carga de memória mínima para o usuário, obtendo-

se assim um menor tempo no processo de aprendizado da utilização do sistema, 

por parte dos usuários dos mais diferentes níveis de habilidades e conhecimentos 

prévios.   

 

 Área 5 – Transmissão de dados: refere-se à comunicação mediada pelo 

computador entre usuários do sistema e também com outros sistemas. As 

diretrizes dessa área procuram minimizar o esforço e a carga de memória do 

usuário na troca de dados com outros usuários, com certa flexibilidade no controle 

da transmissão desses dados. 

 

 Área 6 – Proteção de dados: refere-se às formas de garantir a segurança dos 

dados processados de acesso não autorizado, seja a partir de falhas ou ações 

destrutivas por parte do usuário. As diretrizes dessa área visam minimizar a 

entrada de dados incorretos e reduzir ao máximo a perda de dados durante a 

execução das tarefas do sistema. 
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3.2.2 – Critérios ergonômicos de Bastien & Scapin 

 

  Em 1993, Dominique Scapin e Christian Bastien, pesquisadores franceses 

ligados ao Instituto de Pesquisa em Automação e Informática da França (INRIA), 

propuseram um conjunto de oito critérios ergonômicos com o objetivo de minimizar a 

ambiguidade na identificação e classificação das qualidades e problemas ergonômicos 

de softwares interativos. Alguns desses critérios se subdividem em subcritérios. São 

eles: 

 

 Critério 1 – Condução: O foco desse critério é dotar de boas qualidades o 

processo de aprendizado e utilização do sistema por parte dos usuários novatos, 

através da aplicação de meios para aconselhar, orientar, informar e conduzir o 

processo de interação. Essa qualidade pode ser analisada a partir de quatro sub-

critérios: 

o 1.1 – Alerta: refere-se aos meios utilizados para permitir que o usuário 

identifique o estado ou o contexto no qual ele se encontra na interação. 

Também engloba ferramentas de ajuda e modo de acesso.  

o 1.2 – Agrupamento/Distinção de itens: busca facilitar a compreensão da 

tela pelo usuário, através da ordenação, posicionamento e forma dos 

objetos que compõem a tela. O agrupamento e distinção pode ser obtido 

por via do posicionamento relativo dos itens e por suas características 

gráficas, que fazem com que as relações entre eles sejam facilmente 

conhecidas. 

o 1.3 – Feedback imediato: refere-se à boa compreensão do diálogo 

homem-máquina, possibilitando o usuário ter melhor entendimento sobre 

o funcionamento do sistema, resultando em confiança e satisfação no 

processo. 

o 1.4 – Legibilidade: analisa as características que levam a facilidades ou 

dificuldades na leitura das informações textuais da interface, levando em 

consideração características cognitivas e perceptuais dos usuários  
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 Critério 2 – Carga de trabalho: esse critério busca obter interfaces econômicas 

sob o ponto de vista cognitivo e motor, evitando leitura e memorização 

desnecessárias, assim como deslocamentos inúteis e entradas repetitivas, 

aumentando a probabilidade do usuário desempenhar tarefas do sistema com 

mais eficiência. Essa qualidade subdivide-se em dois sub-critérios: 

o 2.1 – Brevidade: refere-se à tarefa perceptual e cognitiva para execução 

de entradas e saídas individuais e para conjunto de entradas. Esse sub-

critério é alcançado através da concisão e de ações mínimas. Uma 

interface concisa minimiza a carga cognitiva perceptiva e motora 

associada à realização das tarefas. Um número menor de ações e menos 

complexas diminuirá o risco de erro. 

o 2.2 – Densidade informacional: principalmente para os usuários iniciantes, 

a carga de memorização deve ser minimizada, facilitando a filtragem da 

informação necessária na tela em uso. Uma boa interface deve apresentar 

somente os itens que estão relacionados à tarefa em desenvolvimento, 

não o colocando diante de tarefas cognitivas complexas. 

 

 Critério 3 – Controle explícito: esse critério faz referência, particularmente, ao 

processamento das ações de tarefas longas sequenciais, nas quais os 

processamentos sejam demorados. Quando as entradas são definidas 

explicitamente e as mesmas estão sob controle, promove-se maior aceitação do 

sistema por parte dos usuários. Essa qualidade subdivide-se em dois sub-critérios: 

o 3.1 – Ações explícitas do usuário: deve haver uma ligação explícita entre 

uma ação do usuário e um processamento do sistema. Quando o 

processamento é resultado direto da ação executada pelo usuário, esses 

aprendem e entendem melhor o funcionamento da aplicação. 

o 3.2 – Controle do usuário: o usuário deve estar no controle das ações e 

processamentos do sistema, como pausar, interromper ou cancelar uma 

ação em execução. Como resultado, o sistema torna-se mais previsível. 
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 Critério 4 – Adaptabilidade: à capacidade de reação do sistema conforme o 

contexto, às necessidades e às preferências do usuário é o foco desse critério. A 

adaptabilidade é uma qualidade bem vinda em sistemas com público-alvo vasto e 

variado. Com meios diversificados para execução de uma determinada tarefa, há 

maior probabilidade de um determinado usuário encontrar uma forma de realizar a 

tarefa ao seu modo. A adaptabilidade possui dois sub-critérios: 

o 4.1 – Flexibilidade: está relacionado aos meios que a interface oferece ao 

usuário para sua personalização, resultando em diferentes maneiras para 

a realização de uma mesma tarefa. 

o 4.2 – Consideração da experiência do usuário: está relacionado aos meios 

disponíveis no sistema para reconhecimento do nível de experiência do 

usuário. Uma interface que considera essa experiência oferece, por 

exemplo, atalhos que permitem o acesso rápido às funções do sistema. 

 

 Critério 5 – Gestão de erros: refere-se aos mecanismos que buscam evitar ou 

reduzir interrupções provocadas por erros e suas consequências negativas na 

atividade do usuário. Três sub-critérios compõem a gestão de erros: 

o 5.1 – Proteção contra os erros: busca através de mecanismos 

empregados no sistema detectar e prevenir erros de entradas de 

comandos ou dados e ações com consequências destrutivas. 

o 5.2 – Qualidade das mensagens de erro: tem o foco na qualidade das 

mensagens utilizadas pela interface na ocorrência de erros, buscando a 

pertinência, a legibilidade e a exatidão da informação dada ao usuário, 

tanto em relação à natureza do erro, como sobre as ações necessárias 

para sua correção. 

o 5.3 – Correção dos erros: refere-se aos meios disponibilizados ao usuário 

para a correção dos seus erros. 

 

 Critério 6 – Coerência: refere-se ao formato, localização ou sintaxe dos 

procedimentos, rótulos, comandos, etc., presentes de uma tela para outra. Um 

projeto de interface que preze pela coerência segue escolhas idênticas em 



 54 

contextos idênticos e diferentes para contextos assim entendidos. Dessa forma, o 

sistema torna-se mais previsível. 

 

 Critério 7 – Significado dos códigos: refere-se à adequação entre o objeto ou 

a informação pedida ou apresentada no sistema e sua referência na interface. A 

utilização de códigos e denominações que não sejam significativos ao usuário 

tendem a levá-lo a cometer erros. Com uma codificação significativa, recordação e 

reconhecimento ocorrem de maneira mais fácil. Isso acontece quando os nomes 

das funções e objetos de interação são familiares, as abreviações levam a 

interpretação imediata e os códigos do conteúdo que se referem são 

representativos e distintos. 

 

 Critério 8 – Compatibilidade: refere-se às características do sistema, que 

devem ser compatíveis com as do usuário em termos cognitivos, demográficos, 

culturais, de competência, assim como com suas expectativas, de forma que não 

ocorra a necessidade de qualquer tipo acomodação ou personalização. E da 

organização das entradas, saídas e diálogos oferecidos pelo sistema. Esse critério 

também está relacionado ao grau de similaridade entre diferentes sistemas 

executados em um mesmo ambiente. 

 

De acordo com o público-alvo do sistema, é possível priorizar alguns desses 

critérios ergonômicos em detrimento de outros. Cybis (2007) coloca os critérios de 

condução, consistência e significado de códigos como critérios prioritários quando 

novatos ou usuários intermitentes forem o foco, especialmente em sistemas que são 

utilizados uma vez, ou de vez em quando. 

 Para usuários experientes, mas novatos em determinado sistema, segundo 

Cybis (2007), o critério de compatibilidade deve ser priorizado. 

 Focando os participantes de uma graduação a distância, grupo formado por 

usuários tanto com experiência, como novatos no trato com um AVA, pode-se observar 

a importância da Adaptabilidade como critério indispensável a ser aplicado. O critério da 

Brevidade também se mostra de grande utilidade, considerando que o sistema será 
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utilizado de forma intensa e repetitiva por parte dos usuários durante o desenvolvimento 

de sua graduação. 

 Outros critérios, por sua vez, por serem dirigidos a sistemas em geral, sem 

considerar as particularidades de um AVA, acabam por não se constituírem critério 

indispensável na construção da interface dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

 

3.2.3 – Análise heurística de Nielsen 

 

Desenvolvida em 1994, com a colaboração de Rolf Molich, a partir da análise de 

249 problemas de usabilidade (Nielsen, 2005), a análise heurística de Nielsen é uma 

técnica de avaliação de usabilidade baseada em um conjunto de princípios utilizados 

para se reputar os elementos de uma interface com o usuário. 

 Segundo Nielsen, de acordo com o atendimento dessas heurísticas, pode-se 

afirmar que a interface analisada apresenta uma boa usabilidade. Em caso contrário, a 

interface apresentará problemas. Essas heurísticas resistem ao tempo porque 

dependem do comportamento humano, que pouco mudam, e essas mudanças ocorrem 

de maneira lenta. 

Nielsen (2005) coloca dez princípios fundamentais que devem ser atendidos por 

uma interface: 

 

 Visibilidade do estado do sistema: manter sempre os usuários informados 

sobre o que está acontecendo. A interface deve sempre manter o usuário 

informado onde ele está, de onde ele vem e para onde ele vai durante a 

navegação pelas telas do sistema. Importante também o feedback positivo e 

parcial de acordo com a disponibilidade da informação.  

 

 Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: utilizar a linguagem do 

usuário em vez de termos orientados ao sistema. Instruções devem ser 

disponibilizadas de forma lógica e natural, de forma que faça sentido ao 

usuário. 
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 Liberdade e controle ao usuário: fornecer “saídas de emergência” 

claramente identificadas para que o usuário saia facilmente de lugares 

inesperados em que se encontra e disponibilizar comandos para desfazer e 

cancelar operações. 

 

 Consistência e padrões: evitar palavras, ações ou situações diferentes que 

signifiquem a mesma coisa. O sistema deve ser previsível, através da 

utilização de padrões para terminologias, cores, posicionamento e outros 

atributos, estabelecendo um coerência em todas as telas da interface. 

 

 Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros: 

utilizar linguagem simples para descrever a natureza dos problemas 

ocorridos, sugerindo uma maneira de resolvê-lo. 

 

 Prevenção de erros: onde for possível, impedir a ocorrência de erros. 

 

 Reconhecer em vez de relembrar: tornar objetos, ações e opções visíveis. 

As instruções para o uso do sistema devem ser encontradas facilmente 

visíveis e recuperáveis, quando forem necessárias. 

 

 Flexibilidade e eficiência de uso: oferecer atalhos que permitam aos mais 

experientes realizar tarefas com mais rapidez. Teclas de atalho aumentam a 

velocidade da interação dos usuários experientes com o sistema.  

 

 Design estético e minimalista: evitar o uso de informações raramente 

necessárias ou irrelevantes, disponibilizá-las em uma ordem natural e 

agrupá-las quando houver relação, obtendo-se uma melhor visibilidade 

relativa. 

 

 Ajuda e documentação: fornecer informações que possam ser facilmente 

encontradas e ajuda com passos que possam ser facilmente seguidos. 
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Mesmo que para a maioria dos usuários essas informações não precisem 

ser consultadas, é preciso que elas estejam disponíveis. 

  

 Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), remover elementos que possam ser 

descartados sem afetar a função geral do sistema pode ser algo bastante útil.   

 As heurísticas de Nielsen são bastante utilizadas em pesquisas relacionadas ao 

processo de interação homem-máquina, e consequentemente, a usabilidade. Segundo 

Penha, Campos e Correia (2010), em artigo sobre mapeamento da pesquisa sobre 

design de interação na educação a distância no cenário internacional, foi constatado 

que Nielsen é a referência mais utilizada nas pesquisas, fazendo parte de 60% dos 

casos. 

 

3.3 – Avaliação cooperativa 

 

 A avaliação cooperativa é um modelo de avaliação “rápida e suja”, que pode ser 

usada, segundo Santa Rosa (2007), em uma interface existente que deva ser 

melhorada, e deve ser evitada sua aplicação em fases embrionários de um projeto. É 

um modelo que retorna geralmente dados qualitativos (Preece, Rogers e Sharp, 2005). 

A partir da avaliação cooperativa é possível identificar, durante o processo de 

interação usuário-sistema, os pontos que devem ser alterados ou melhorados na 

interface avaliada. 

De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), em uma avaliação “rápida e 

suja” os usuários devem ser observados em relação a como se comportam em seus 

ambientes naturais.  

Santa Rosa (2007) divide essa técnica em quatro etapas:  

 

1 - Recrutamento, onde se deve recrutar um ou mais usuários semelhantes ao 

usuário típico do sistema. É necessário considerar também o background de 

conhecimentos intelectual e tecnológico e o conhecimento prévio dos usuário em 

relação a tarefa a ser executada. 
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2 - Lista de tarefas, onde o avaliador deve especificar as tarefas a serem 

realizadas pelos usuários. A especificação dessas tarefas é fator fundamental 

para o sucesso das avaliações, devendo ser as mesmas factíveis pelo usuário. 

Também assume grande importância a verificação se as tarefas foram redigidas 

de forma a serem compreendidas pelos usuários. 

3 - Condução das sessões, onde o avaliador irá observar e fazer anotações.  

Antes de iniciá-la, o avaliador deve esclarecer aos usuários que o foco da 

avaliação se dará na interface, e não nele. A avaliação deve ser conduzida de 

maneira informal. Deve-se observar cada ocorrência de comportamento 

indesejado e comentários efetuados pelos usuários. 

4 - Briefing, onde o avaliador conversará com os usuários após o término da 

realização das tarefas, em busca de mais informações. Sugere-se que sejam 

feitos questionamentos sobre as melhores e piores características do sistema, 

sugestões e nível de dificuldade encontrado. 

 

 Executadas as quatro etapas descritas anteriormente, o avaliador irá elaborar um 

relatório descritivo com base nas suas anotações, identificando os problemas 

encontrados (Preece, Rogers e Sharp. 2005). 

 

3.4 – Coleta de dados com usuários 

 

De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), a coleta de dados constitui-se 

em uma parte importante da avaliação. 

Cybis (2007) a coloca como uma forma de apoiar a busca de informações sobre 

o contexto de uso e sobre a usabilidade de um sistema existente. 

A coleta de dados tem como propósito reunir informações suficientes, relevantes 

e apropriadas para a produção de um conjunto estável de requisitos. Para isso ocorrer, 

é necessário que se descubram dados sobre as tarefas que os usuários realizam e 

seus objetivos associados, o contexto em que as tarefas são realizadas e as razões por 

que as coisas são da maneira que são. 
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As técnicas de coleta de dados, ainda que apresentadas em um número limitado, 

são flexíveis e podem ser combinadas (Preece, Rogers e Sharp, 2005). Essas técnicas 

constituem-se de questionários, entrevistas, grupos de foco e workgroups, observação 

natural e estudo da documentação. 

Os questionários constituem-se de uma série de questões construídas com o 

objetivo de obter informações específicas das pessoas. A elaboração dos questionários, 

segundo Cybis (2007), deve ser feita com questões objetivas, amigáveis, fáceis de 

responder e de se tratar posteriormente. Quando bem projetados, os questionários são 

eficientes para a obtenção de respostas de um grande número de pessoas sobre 

questões específicas, especialmente quando os mesmos encontram-se dispersos 

geograficamente.  

As entrevistas são realizadas a partir de perguntas feitas a alguém, geralmente 

face a face. A interação da entrevista em contraponto à impessoalidade de um pedaço 

de papel ou um formulário eletrônico encoraja as pessoas a responder às questões. 

Entretanto, as entrevistas consomem tempo, e muitas vezes pode não ser possível se 

visitar todas as pessoas que se gostaria. 

Nos grupos de foco, um grupo é reunido para discutir questões e requisitos, 

obtendo-se uma visão consensual e/ou ressaltando-se áreas de conflito e discordância. 

Para obtenção de bons resultados, é necessário que as sessões sejam estruturadas 

cuidadosamente e os participantes sejam escolhidos com critério. 

A observação natural caracteriza-se por um pesquisador observando o usuário 

e tomando notas, enquanto esse trabalha em seu contexto usual (Cybis, 2007). 

Fornece uma visão mais rica, a partir da observação da realização das tarefas como 

elas realmente acontecem. Ela não só ajuda apenas a preencher detalhes e nuances 

que normalmente não aparecem em outros tipos de investigação, como também 

oferece um contexto para as tarefas. Porém, essa técnica exige mais tempo e 

comprometimento, podendo resultar em grande quantidade de dados. 

O estudo de documentação, por fim, é utilizado para se aprender sobre 

procedimentos, regulamentações e padrões sobre os passos envolvidos em uma 

atividade, e são encontrados frequentemente em manuais. Outra documentação que 
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pode ser estudada são os diários ou logs de trabalho escritos durante o curso de uma 

atividade. 

Segundo Cybis (2007), essas técnicas são frequentemente empregadas de 

forma a se complementarem umas às outras. 

Cada uma das técnicas descritas apresentam vantagens e desvantagens. Logo, 

alguns fatores irão indicar qual a técnica mais apropriada. O tipo de dados que se 

busca (qualitativos e/ou quantitativos) terá influência na escolha. “Os recursos 

disponíveis também influenciarão a sua escolha” (Preece, Rogers e Sharp, 2005). Outro 

ponto a ser considerado é a localização e a acessibilidade dos usuários. Em alguns 

casos, reuni-los para um workshop pode ser um procedimento pouco prático. 

Preece, Rogers e Sharp (2005) colocam ainda, baseados em Olson e Moran 

(1996), que devemos considerar dois pontos na escolha da técnica a ser utilizada: a 

natureza da própria técnica e a tarefa a ser estudada. 

Em relação à natureza das técnicas, elas se diferem em dois aspectos principais: 

 

1- A quantidade de tempo que levam e o nível de detalhe e risco associado aos 

dados encontrados. 

2- O conhecimento que o analista dos dados deve possuir acerca dos 

processos cognitivos básicos 

 

Já as tarefas, podem ser classificadas em três escalas: 

 

1- A tarefa é um conjunto de passos sequenciais ou uma série de subtarefas 

que se sobrepõem? 

2- A tarefa envolve alto conteúdo de informação, com displays visuais 

complexos a serem interpretados, ou baixo conteúdo de informação, em que 

sinais simples são suficientes para alertar o usuário? 

3- A tarefa será realizada por um leigo sem muito treinamento ou por alguém 

com experiência no domínio da tarefa? 
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Diante desses aspectos, a escolha da técnica deverá considerar a natureza da 

mesma, o conhecimento do analista dos dados, a natureza da tarefa a ser estudada, a 

disponibilidade dos usuários e o tipo de informação que se necessita. 

 

3.5 – Quadro de avaliação DECIDE 

 

De acordo com Preece, Rogers e Sharp (2005), identificar objetivos de 

usabilidade e da experiência do usuário é essencial para que uma interface seja bem 

sucedida. Isso demanda o entendimento das necessidades dos usuários. O papel da 

avaliação, logo, é garantir esse entendimento em todas os estágios de desenvolvimento 

da interface.  

Uma avaliação, segundo Cybis (2007), pode produzir ótimos resultados 

dependendo das estratégias empregadas. Preece, Rogers e Sharp (2005) colocam a 

necessidade de um planejamento cuidadoso das ações desenvolvidas no processo de 

avaliação para se chegar a identificação dos problemas e encontro das maneiras de 

lidar com eles. Esse planejamento envolve pensar em questões chave e fazer 

perguntas sobre o processo. 

Para guiar suas avaliações, Preece, Rogers e Sharp (2005) sugerem a utilização 

do framework DECIDE. A palavra DECIDE é um acrônimo, formado pelas iniciais de 

cada uma das fases que compõem esse quadro de avaliação: 

 

- Determine the goals (Determinar as metas); 

- Explore the questions (Explorar as questões); 

- Choose the evaluation paradigm and techniques (Escolher o paradigma de 

avaliação e as técnica); 

- Identify the practical issues (Identificar questões de ordem prática); 

- Decide how to deal with the ethical issues (Decidir como lidar com questões 

éticas); 

- Evaluate, interpret, and present the data (Avaliar, interpretar e apresentar os 

dados). 
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Determinar as metas: as metas devem guiar o processo de avaliação do início 

ao fim. Essa fase deve ser a primeira a ser executada pois ela irá influenciar as outras 

fases da pesquisa. Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), essas metas terão 

influência no paradigma  de avaliação que irá orientar a avaliação. 

Explorar as questões: definidas as metas, a próxima fase consiste em 

identificar as questões sobre as quais se necessita recolher dados. Essas questões 

podem ser divididas em subquestões específicas, tornando a avaliação mais exclusiva. 

Escolher o paradigma de avaliação e as técnicas: com as metas e questões 

identificadas, a próxima etapa é escolher o paradigma de avaliação e as técnicas. Essa 

escolha deve ser realizada observando questões como viabilidade de material, equipe 

técnica e limitação de tempo e irá determinar os tipos de técnicas a serem utilizadas no 

processo de avaliação. Para tentar garantir perspectivas e pontos de vista diferentes, 

pode-se utilizar diferentes técnicas, buscando dar mais consistência à avaliação. 

Identificar questões de ordem prática: antes de iniciar a realização de 

qualquer tipo de avaliação, é necessário identificar muitas questões práticas, como a 

amostra da população a ser investigada, os equipamentos necessários, as restrições de 

cronograma e orçamento, o grau de conhecimentos específicos requeridos dos 

usuários, entre outras questões. A disponibilidade de equipamentos, por exemplo, pode 

implicar a substituição de uma técnica previamente escolhida. 

Decidir como lidar com questões éticas: pesquisas que envolvem usuários 

como participantes de testes precisam levar em consideração questões éticas como a 

privacidade dessas pessoas, prover informações sobre os objetivos e metas da 

pesquisa etc. 

Avaliar, interpretar e apresentar os dados: definidas as etapas anteriormente 

citadas, o processo é finalizado com o tratamento dos dados colhidos, definindo como 

analisá-los e apresentá-los.  É necessário que a técnica aplicada tenha confiabilidade e 

validade. Um experimento, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), possui alta 

confiabilidade quando outro pesquisador, seguindo exatamente o mesmo procedimento 

aplicado à pesquisa, consegue resultados semelhantes. È preciso também se ter o 

cuidado de não selecionar dados que causem desvios nos resultados. 
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Conclusões do capítulo 

 

A usabilidade de uma interface pode ser averiguada a partir de várias técnicas de 

avaliação. Algumas envolvem a participação de usuários; outras não. 

A técnica de avaliação heurística consiste em um método de inspeção realizado 

por especialistas em usabilidade (Santa Rosa, 2008). Segundo Andrade (2007), ao 

contrário de outros métodos, que exigem a sua aplicação na fase de concepção ou 

desenvolvimento do sistema, pode ser aplicada em qualquer ciclo, mesmo após a 

implementação do sistema. 

Uma avaliação heurística deve ser realizada baseada em critérios ergonômicos. 

Vários pesquisadores de usabilidade e interação humano-computador, nas últimas 

décadas, definiram suas listas de princípios para projetos de interfaces de softwares e 

sistemas, como Smith e Mosier, Nielsen e Bastien e Scapin.  

Apesar de existirem critérios ergonômicos comuns nas listas dos pesquisadores 

citados, as heurísticas de Nielsen (2005) foram escolhidas como base para a realização 

das avaliações realizadas nessa pesquisa por estarem atualizadas e adaptadas a 

sistemas WEB e por seu autor ser uma referência reconhecida na área de pesquisas 

sobre design de interação (Penha, Campos e Correia, 2010).  

Embora uma avaliação heurística encontre muitos problemas de usabilidade que 

não seriam encontrados pelos usuários, alguns podem passar despercebidos (Nielsen, 

2005). Logo, de acordo com Cybis (2007), a utilização de uma técnica que envolva 

usuários também deve ser utilizada de forma que cada técnica encontre problemas que 

não foram encontrados pela outra. 

Uma das técnicas que envolvem usuários é a avaliação cooperativa. Essa 

técnica, que pode ser usada em um artefato existente que deva ser melhorado, é 

especialmente útil para obter dados qualitativos (Cybis, 2007). 

A avaliação de uma interface envolve, entretanto, vários estágios e não somente 

a aplicação da(s) técnica(s) escolhida(s). Uma forma de guiar esse processo é utilizar 

um framework. Preece, Rogers e Sharp (2005) sugerem a utilização do framework 

DECIDE. Sua aplicação na presente pesquisa encontra-se no capítulo Estudo de caso. 
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4 – ESTUDO DE CASO 

 

Este capítulo apresenta a aplicação do quadro de avaliação DECIDE no 

processo de avaliação de usabilidade de um ambiente virtual de aprendizagem, foco do 

estudo de caso dessa dissertação. A caracterização do ambiente virtual selecionado 

para o desenvolvimento dessa fase da dissertação, assim como todas as etapas que 

foram realizadas para a execução da avaliação da interface, como a identificação das 

tarefas a serem realizadas e número de participantes, finalizando com a avaliação, 

interpretação e apresentação dos dados também compõem esse capítulo. 

 

4.1 - Determinação das metas 

 

Para executar uma melhor avaliação de um artefato, é necessário definir metas. 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), as metas devem guiar a avaliação. Dessa 

maneira, as metas de avaliação determinadas para essa pesquisa foram: 

 

- Selecionar um ambiente virtual de Educação a Distância; 

- Estabelecer critérios de avaliação de usabilidade da interface do ambiente 

selecionado, baseados nas heurísticas de Nielsen; 

- Avaliar a interface do ambiente selecionado de acordo com os critérios 

estabelecidos. 

 

4.2 – Exploração das questões específicas 

 

Por meio de estudo da literatura sobre usabilidade, esta pesquisa buscou 

selecionar informações apropriadas para composição de um conjunto de requisitos 

sólidos, garantindo a adequação para a pesquisa. As questões analisadas nessa 

pesquisa, relacionadas à qualidade de interação da interface, foram efetuadas 

conforme critérios de Nielsen (2000, 2005, 2006). 
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Segundo Preece, Roger e Sharp (2005), o propósito da coleta de dados é juntar 

informações suficientes, relevantes e apropriadas com o objetivo de produzir um 

conjunto de requisitos estável. 

As questões específicas foram ordenadas levando-se em consideração as 

tarefas que os usuários de um ambiente virtual de aprendizagem realizam, seus 

objetivos e o contexto em que as mesmas são realizadas. A tabela 4 lista as principais 

tarefas identificadas em um AVA, através da utilização da técnica de coleta de dados de 

observação natural (Cybis, 2007). 

 

Tarefa Tipo  Descrição 

Login Assíncrona Realização de acesso ao sistema 

Configurar perfil Assíncrona Gerenciar a conta do usuário. 

Acesso à disciplina Assíncrona Realização de acesso à disciplina a ser cursada 

durante o acesso ao sistema. 

Acesso a material Assíncrona Download de arquivos (aulas, atividades) 

Agenda / Calendário Assíncrona Gerenciamento de compromissos 

Acessar atividade Assíncrona Atividades postadas pelos professores 

Enviar trabalhos Assíncrona Realização de upload das tarefas solicitadas. 

Mensagens Assíncrona Gerenciar as mensagens recebidas e enviadas 

para outros participantes do curso. 

Fórum Assíncrona Comunicação entre os participantes a partir de 

interesses coletivos. 

Chat Síncrona Troca de mensagens em tempo real. 

Acessar notas Assíncrona Acesso às notas disponibilizadas pelos 

professores. 

Ajuda / Fale conosco Assíncrona Acesso ao suporte do sistema / curso 

Tabela 4: Principais tarefas identificadas em um ambiente virtual de aprendizagem 

 

4.2.1 – Decomposição das questões específicas 

 

Devido às suas particularidades, a avaliação de um AVA a partir das heurísticas 

de Nielsen deve ser executada mediante ajustes que se adaptem às situações 
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vivenciadas por seus usuários, e às suas funcionalidades próprias. Segundo Preece, 

Rogers e Sharp (2005), há uma forte necessidade de se moldar heurísticas de acordo 

com produtos específicos a serem analisados.  

Diante dessas questões, a tabela 5 apresenta a decomposição de critérios 

próprios para a avaliação de um AVA, baseados nas heurísticas de Nielsen, a partir das 

particularidades de um ambiente virtual de aprendizagem. 

 

Heurística Ajuste para AVA 

Visibilidade do estado do 

sistema 

- Manter o aluno continuamente informado sobre o status 

do que está acontecendo. Ex: progressão de upload de 

tarefa enviada; confirmar o recebimento de arquivo 

enviado. 

- Manter o aluno continuamente informado sobre o caminho 

feito até a tela acessada e para onde pode ir. 

Compatibilidade entre o 

sistema e o mundo real 

- Utilizar terminologia em todas as partes do sistema na 

linguagem do aluno, ao invés de termos orientados ao 

sistema. 

- Utilizar ícones com propósitos e significados. 

Liberdade e controle ao 

usuário.  

- Oferecer a opção ao aluno de cancelar tarefas em 

processamento no ambiente. Ex: cancelar um envio de 

arquivo. 

- Oferecer acesso simplificado as informações internas e 

externas do ambiente. 

- Oferecer opções para o aluno desfazer ou refazer suas 

ações.  

Consistência e padrões - Oferecer um layout onde os comandos e funções estejam 

agrupados por localização e função, facilitando a 

identificação e reconhecimento dos mesmos. 

- Manter um padrão de Design nas telas do ambiente 

(menus, ícones, botões, formatações, cores), facilitando a 

identificação visual dos elementos que compõem o 
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ambiente. 

Suporte para o usuário 

reconhecer, diagnosticar 

e recuperar erros 

- Auxiliar o aluno, mediante mensagens com linguagem 

clara, a reconhecer os erros, a origem deles e como fazer 

para recuperar o sistema, informando-o os passos que ele 

deve seguir. 

Prevenção de erros - Utilizar mensagens que orientem e previnam o aluno 

diante de ações que possam ocasionar erros. 

- Bloquear comandos que, dentro de um contexto, possam 

acidentalmente serem executados. 

Reconhecer em vez de 

relembrar  

- Beneficiar as relações mútuas entre os elementos e as 

informações disponíveis nos módulos que integram o 

ambiente, tornando-o intuitivo e facilitando o aprendizado 

do respectivo uso. 

- Favorecer o reconhecimento e a diferenciação de links 

(visitados e não visitados). 

- Disponibilizar as informações, textos e atividades de 

forma clara e precisa. 

- Fornecer mecanismos para que o aluno possa 

rapidamente explorar e interagir com facilidade nos 

recursos existentes no sistema e realizar suas tarefas 

acadêmicas. Exs: ferramentas de busca, agenda com as 

atividades propostas, arquivos disponibilizados pelos 

professores etc. 

- Apresentar valores padrão nos campos onde seja 

necessária a entrada de dados. 

Flexibilidade e eficiência 

de uso 

- Oferecer atalhos ao aluno mais experiente para que o 

mesmo possa realizar tarefas com mais rapidez. 

- Oferecer a possibilidade de personalização da interface 

do ambiente de acordo com o nível de experiência do 

aluno. 

- Disponibilizar conteúdo multimídia de forma alternativa 
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para atender alunos que não disponham de recursos 

técnicos para visualização desse conteúdo (Ex: internet 

banda larga). 

Design estético e 

minimalista 

- Apresentar apenas informações relevantes ao módulo ou 

contexto em que o aluno se encontra. 

- Evitar o uso de elementos de design confusos, utilizando 

ao máximo as convenções de design. 

- Evitar janelas pop-up e banners animados que tirem a 

atenção do aluno na execução de suas tarefas no 

ambiente. 

- Utilizar tipografia que colaborem com a legibilidade e 

visibilidade das informações. 

- Disponibilizar através de acesso padronizado e fácil (um 

clique) elementos comuns de design em cada página do 

ambiente para as tarefas de maior prioridade. Ex: link para 

homepage, sistema de buscas, notas, logoff, datas finais 

para envio de trabalhos. 

Ajuda e documentação - Disponibilizar ajuda para utilização do ambiente de 

maneira que possam facilmente ser encontradas e das 

mais diversas formas possíveis, como por glossário, banco 

de dados, documentação, pesquisa por palavras chave etc. 

Tabela 5: Critérios de avaliação heurística voltada para um AVA. 

 

A definição dos critérios descritos na tabela acima levou em consideração 

questões relacionadas à avaliação da interface e interação do aluno com o sistema, 

através dos quais a sua qualidade possa ser descrita e avaliada. 

 

4.3 – Escolha do paradigma de avaliação e as técnicas 

 

Segundo Preece, Roger e Sharp (2005), a escolha das técnicas a serem 

utilizadas no processo de avaliação devem considerar questões como viabilidade de 
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material, equipe técnica e limitação de tempo. Ao mesmo tempo, afirmam que 

diferentes técnicas podem ser utilizadas em busca de perspectivas e pontos de vista 

diferentes.  

As diversas técnicas devem ser utilizadas de forma complementar, agregando 

assim os benefícios provenientes de cada uma delas (Andrade, 2007). A presente 

pesquisa utilizou as técnicas de Avaliação Heurística e Avaliação cooperativa. 

O método de avaliação heurística, segundo Andrade (2007), por proporcionar 

uma satisfatória abrangência dos problemas de usabilidade de uma interface, traz uma 

boa relação custo-benefício. Nessa técnica de avaliação, há somente avaliadores que 

são, segundo Dias (2003), especialistas em usabilidade ou projetistas e 

desenvolvedores de sistemas, excluindo assim a participação de usuários. 

A avaliação cooperativa, de acordo com Preece, Roger e Sharp (2005), é 

importante para observar como os usuários se comportam em seus ambientes naturais. 

Pela avaliação cooperativa, é possível identificar os pontos que devem ser melhorados 

no sistema, a partir da execução de tarefas representativas definidas pelo pesquisador 

durante a interação usuário-sistema (Santa Rosa, 2008). O perfil do usuário deve ser 

semelhante ao do usuário típico do sistema. 

 

4.4 – Identificação de questões de ordem prática 

 

Em tempo anterior à pesquisa, segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), é 

necessário analisar algumas questões práticas, como o ambiente onde a pesquisa irá 

ocorrer, o número de usuários, cronograma. 

Diante dessas questões, foi definido para essa pesquisa:  

 

4.4.1 – Universo da pesquisa 

 

O estudo de caso utilizou o ambiente virtual de aprendizagem do Instituto 

Federal de Pernambuco (IFPE). O IFPE oferece cursos na modalidade a distância nos 

níveis técnico, superior e de pós-graduação. As avaliações foram realizadas utilizando o 

ambiente do curso de tecnologia em gestão ambiental. 
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A escolha deste AVA baseou-se no fato desse apresentar propostas e 

funcionalidades condizentes com a pesquisa (ensino a distância através de ferramentas 

de comunicação), ser um sistema em uso atualmente por uma instituição reconhecida 

no Brasil, além de ter disponibilizado o acesso ao sistema para a pesquisa, através do 

Departamento de Educação a Distância (DEAD) – IFPE-EAD. 

 

4.4.1.1 – Caracterização do Ambiente Virtual de Aprendizagem IFPE 

 
 O ambiente virtual de aprendizagem do IFPE pode ser descrito, conforme suas 

principais funcionalidades e módulos, da seguinte forma: 

 

Acesso: a tela inicial do ambiente (Figura 1) apresenta cinco grupos de opções 

disponíveis – Notícias, Contato, Acesso, Categoria de cursos e Usuários on-line – além 

de alguns “GIFs animados” sobre o instituto e como acessar o ambiente. Para acessar 

seu curso, o usuário deve realizar login na opção acesso, digitando seu usuário e 

senha. 

 

 

Figura 1: Tela inicial do ambiente 

 

Efetuado seu login, o aluno terá a sua disposição as seguintes opções (Figura 2): 

 

a) Contato: endereço eletrônico para suporte ao ambiente. 
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b) Notícias: Local para postar avisos aos usuários. 

c) Mensagens: Acesso à ferramenta de comunicação entre os participantes do 

ambiente que façam parte da lista de contatos do aluno. 

d) Meus cursos: Lista com as disciplinas nas quais o aluno está matriculado, 

permitindo o acesso ao conteúdo específico das mesmas. 

e) Usuários on-line: Acesso à lista e perfil dos participantes do curso 

conectados e opção para envio de mensagens. 

 

Exceção feita ao item “Meus cursos”, que apresentará conteúdo variável de 

acordo com o curso e período no qual o aluno está vinculado, as demais opções são 

comuns a todos os alunos do instituto. 

 

  

Figura 2: Tela do ambiente com usuário logado 

 

Logado, o aluno terá disponibilizadas as informações e atividades a serem 

realizadas no curso. Acessando uma disciplina na qual está matriculado (Figura 3), terá 

à sua disposição as seguintes opções:  
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a) Links da seção: Acesso direto a uma seção específica da agenda do curso. 

b) Participantes: Lista dos participantes da disciplina acessada. 

c) Atividades: Acesso a tipos de atividades específicas realizadas na disciplina 

(Chats, fóruns, pesquisas, questionários, recursos e tarefas). 

d) Administração: Acesso ao quadro de notas, relatórios e perfil do aluno.  

e) Meus cursos: Lista com as disciplinas nas quais o aluno está matriculado, 

permitindo o acesso ao conteúdo específico das mesmas. 

f) Agenda do curso: Informações sobre a disciplina e atividades a serem 

realizadas, organizadas por seções com duração semanal. 

g) Calendário: Indicações de eventos importantes, como provas e datas de 

entrega de trabalhos. 

h) Mensagens: Acesso à ferramenta de comunicação entre os participantes do 

ambiente que façam parte da lista de contatos do aluno. 

i) Usuários on-line: Acesso à lista e perfil dos participantes do curso 

conectados e opção para envio de mensagens. 

 

Todas as opções descritas acima são comuns a todos os alunos e seguem um 

padrão de conteúdo, exceção feita à agenda do curso que terá seu conteúdo variável 

de acordo com a disciplina. Para alunos matriculados em uma mesma disciplina, a 

agenda do curso apresentará o mesmo conteúdo. 

 

Figura 3: Tela da disciplina acessada 
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4.4.2 – Número de participantes 

 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), a avaliação heurística é uma técnica 

de avaliação que retorna dados qualitativos. Logo, não é necessário um grande número 

de especialistas em usabilidade para a realização das avaliações. Além do 

pesquisador, a avaliação realizada nessa pesquisa contou com mais três avaliadores. 

Para a realização de testes com usuários, Santa Rosa (2008), apud Monk 

(1996), coloca como pré-requisito para a realização de uma avaliação cooperativa o 

recrutamento de um ou mais usuários para colaborar. A avaliação cooperativa dessa 

pesquisa, técnica que também retorna dados qualitativos, contou com a participação de 

8 usuários. 

 

4.5 – Decisão de como lidar com questões éticas 

 

Questões como a natureza da pesquisa, o que será pesquisado e como as 

informações obtidas serão utilizadas foram previamente combinadas entre o 

pesquisador / orientador e o responsável pelo ambiente de Educação a Distância dos 

cursos de graduação da UAB – Universidade Aberta do Brasil oferecidos pelo IFPE - 

Instituto Federal de Pernambuco. Essas informações serão mantidas em sigilo, 

passando pelo crivo prévio do IFPE para fins de publicação.  

Da mesma forma, todos os avaliadores e usuários participantes da pesquisa 

foram previamente avisados sobre o sigilo das informações prestadas por cada um nos 

questionários respondidos e nas avaliações realizadas. 

 

4.6 – Avaliação, interpretação e apresentação dos dados 

 

A última fase do framework D E C I D E consistiu na realização das avaliações 

heurística e cooperativa do ambiente virtual do IFPE, realizadas respectivamente com 

especialistas e usuários, tratamento dos dados colhidos, consolidação dos resultados 

obtidos e apresentação dos mesmos. 
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Primeiro são apresentados os dados referentes obtidos através de avaliações 

heurísticas. Na sequência, os dados obtidos via avaliações cooperativas. 

 

4.6.1 – Procedimentos para avaliação heurística 

 

A avaliação foi norteada pelas 10 heurísticas de Nielsen, expostas no capítulo 

4.2.1, e realizada por quatro avaliadores que utilizaram o ambiente virtual do IFPE a 

partir de um formulário de orientações para avaliação fornecido pelo pesquisador, 

apresentado no Anexo II.  

De acordo com Santa Rosa (2008), a execução das tarefas e a avaliação da 

interface devem ser feitas de maneira isolada por cada avaliador. Essa forma de 

trabalho evita que as descobertas de um avaliador interfiram no julgamento e 

descobertas de outros avaliadores.  

Cada avaliador inicialmente navegou pelo ambiente virtual até estar familiarizado 

com a interface. Em seguida, uma nova navegação foi realizada com o intuito de 

inspecionar cada elemento a fim de comparar os resultados com a lista de heurísticas 

de usabilidade. 

Os resultados das avaliações foram descritos pelos avaliadores em forma de 

relatório e posteriormente consolidados pelo pesquisador, excluindo resultados 

repetidos por mais de um avaliador.  

 

4.6.1.1 – Perfil dos avaliadores 

 

Andrade (2007) coloca que o bom resultado de uma avaliação heurística tem 

relação direta com a experiência dos avaliadores, como também o domínio por parte 

dos mesmos do contexto de uso. Segundo Cybis (2007), especialistas tanto em 

usabilidade como no domínio do sistema são os que apresentam melhores resultados 

quanto ao número de problemas identificados. 

Para realização do presente estudo foi utilizado um grupo de quatro avaliadores. 

Na tabela 6, são descritos os perfis dos avaliadores, levantados a partir da realização 

de um questionário que é apresentado no Anexo I: 
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Avaliador Sexo Idade Graduação 
User Expertise 

Usabilidade *  EAD** 

1 M 36 Design Sim Sim 

2 M 31 Sistemas para Internet Sim Sim 

3 M 25 Sistemas para Internet Sim Sim 

4 M 41 Redes e Amb. Operacionais Não Sim 

Tabela 6: Perfil dos avaliadores 

 

O quadro apresentado considera experientes em usabilidade* aqueles 

avaliadores que já tiveram algum tipo de contato com os princípios de usabilidade 

utilizados na avaliação e já realizaram avaliação heurística de outras interfaces. São 

considerados experientes em EAD** aqueles avaliadores com experiência em EAD e 

utilização do ambiente virtual MOODLE, seja o ambiente do próprio IFPE ou de outras 

instituições. 

 

4.6.1.2 – Avaliação do AVA do IFPE segundo as heurísticas de Nielsen 

 

Para direcionar a inspeção dos avaliadores, foi determinada uma lista de tarefas 

a serem executadas, fundamentada na lista das principais tarefas identificadas em um 

AVA, presentes na página 65. As tarefas indicadas foram: 

 

1 – Acessar o ambiente virtual do IFPE: http://dead.ifpe.edu.br/moodle/ 

2 – Efetuar o login no ambiente a partir do usuário indicado; 

3 – Editar o Perfil do usuário (alterar imagem, inserir descrição, alterar senha); 

4 – Acessar o Curso “Sistemas de Informações Geográficas”; 

5 – Acessar o Calendário do curso e localizar os compromissos do mês de maio; 

6 – Acessar o Material Aulas 1 e 2; 

7 – Realizar o envio da Tarefa Envio de arquivo 6; 

8 – Inserir uma mensagem no Fórum da semana 6, no tópico Aula presencial; 

9 – Inserir uma mensagem no Chat Tutoria on-line, da semana 1; 
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10 – Enviar uma Mensagem para o Tutor Carlos Viana; 

11 – Acessar a página de Notas; 

12 – Efetuar o logoff. 

 

4.6.1.3 – Relatório dos avaliadores 

 

Os avaliadores, após navegarem e executarem as tarefas propostas no ambiente 

do IFPE, elaboraram um relatório, conforme modelo do anexo 2, com uma lista de 

problemas de usabilidade encontrados no sistema. A tabela 7 apresenta o número de 

problemas encontrados por cada avaliador e a totalização dos mesmos: 

 

Avaliador Nº. de problemas identificados 

Avaliador 1 22 

Avaliador 2 21 

Avaliador 3 15 

Avaliador 4 13 

Total 71 

Tabela 7: Número de problemas identificados 

 

Na sequência, são apresentados a lista de problemas identificados por cada 

avaliador e suas respectivas heurísticas violadas (Tabelas 8, 9, 10 e 11). 

 

Avaliador 1 

Nº. Tela Problema Heurística 

1 Login A opção de login do sistema não se encontra visível 

no layout. É necessário rolar a página para ter acesso 

aos campos usuário e senha. 

H9 

2 Login A página inicial possui muitas informações e banners. H9 

3 Ambiente Não é informado que o usuário está logado. H1 

4 Ambiente Não há nenhum link claro referente ao perfil do 

usuário. É necessário clicar no nome do usuário para 

H1 
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ter acesso ao seu perfil 

5 Perfil Alguns campos da edição de perfil possuem 

asteriscos de cores diferentes mas não há nenhuma 

indicação do significado deles. 

H6 

6 Perfil Não é possível alterar a imagem do perfil. H8 

7 Perfil Ao clicar no botão “Atualizar perfil”, nenhuma 

mensagem é exibida em relação ao sucesso ou não 

só processo. 

H1 

8 Várias Alguns links mudam de posição no layout de acordo 

com a tela acessada. 

H4 

9 Várias Os rótulos de alguns links apenas repetem o nome do 

próprio link. 

H1 

10 Ambiente O acesso aos cursos fica posicionado após uma 

grande quantidade de informações, exigindo uma 

busca através de barra de rolagem. 

H9 

11 Ambiente O título “Meus cursos”, localizado no lado direito do 

layout, não abre a lista de cursos disponíveis. É 

necessário clicar no botão “+” para ter acesso à lista. 

H8 

12 Cursos A lista de cursos não é organizada em ordem 

alfabética e não há a opção para o aluno fazê-la. 

H3 

13 Cursos A opção de busca de cursos fica localizada no final da 

página, podendo passar despercebida 

H4 

14 Calendário Não há uma opção de escolher um mês no calendário 

de maneira direta. É necessário passar mês a mês. 

H3 

15 Disciplina Materiais em formato multimídia não oferecem opção 

alternativa de texto. 

H8 

16 Disciplina Tela de acesso ao chat exibe mensagem com termos 

técnicos “(Versão sem frames e Javascript)”. 

H2 

17 Mensagens Ao enviar uma mensagem é exibida uma mensagem 

de erro em inglês “ERROR: could not instatiate mail 

function”. 

H5 
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18 Chat A tela do chat não apresenta identificação do Ambiente. H1 

19 Várias A marca do IFPE não se encontra disponível em 

todas as páginas.  

H4 

20 Várias O ambiente não oferece ajuda própria. A 

documentação disponível é a do própria plataforma 

MOODLE, com informações técnicas. 

H10 

21 Várias Ao acessar o link de documentação, é aberta uma 

página na mesma janela que não oferece nenhum link 

para retornar ao ambiente IFPE. 

H5 

21 Várias A formatação dos cursos não segue um padrão 

estético. 

H4 

Tabela 8: Lista de problemas identificados pelo avaliador 1 

 

Avaliador 2 

Nº. Tela Problema Heurística 

1 Login Opção de login não aparece de cara, ficando 

escondida na parte inferior.  

H9 

2 Login Confundi a tela de login com o banner explicativo de 

uso. 

H6 

3 Login Tinha a expectativa de que o login estivesse à 

esquerda ou a direita do ambiente na parte superior. 

H4 

4 Login O banner explicativo e o fullbanner são confusos, não 

há uma sincronia entre eles isso dificulta a 

transmissão da informação ali colocada. 

H7 

5 Login Existem muitos tamanhos de fontes diferentes na 

página principal sem estar logado.  

H9 

6 Login Os títulos em azul se confundem com os links, por 

possuírem cores semelhantes e esse azul é um 

indicativo forte de link. Você só descobre que é um 

link ou não se pausar o mouse sobre. 

H7 

7 Ambiente Ao logar no sistema não apareceu nenhum indicativo H1 
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de que estou logado. 

8 Ambiente Naveguei por mais de 2 minutos atrás de alguma área 

para editar o perfil e não consegui, não encontrei 

indicativo algum para isso. 

H7 

9 Ambiente Solucionei tendo a curiosidade intuitiva de clicar sobre 

o usuário on-line “Avaliador”, na janela do lado direito. 

H10 

10 Perfil Não achei nada que me desse à idéia de alterar a 

imagem. 

H8 

11 Perfil Na página do perfil não existem opções claras do que 

devo fazer ou indicativo para onde ir, então tomei por 

critério clicar na migalha de pão "Ambiente Virtual" o 

que me trouxe novamente a página principal. 

H5 

12 Ambiente Demorei um pouco a encontrar a opção do curso 

desejado, pois em meio à poluição visual encontra-se 

na parte inferior. 

H5 

13 Disciplina Acessei a página do curso localizei o calendário sem 

maiores dificuldades, fui ao mês de maior pela 

navegação do calendário, que demora em fazer a 

transição entre um mês e outro, e não encontrei os 

compromissos. 

H8 

14 Material Cliquei sobre Aulas um e dois, sem muita segurança 

que realmente eram eles, abril um material de pdf 

(imagino) sem me dar opção de download, onde toda 

a minha estrutura de navegação anterior encontra-se 

perdida, me deparando com uma estrutura nova. 

H4 

15 Material O suposto pdf demorou muito a carregar, me 

passando a sensação de que fiz algo de errado.  

H1 

16 Material Estou trabalhando numa resolução de 1366x768 e 

mesmo assim aparecem duas rolagens que tenho que 

usar para contemplar o conteúdo. 

H8 

17 Fórum Não consegui inserir mensagem no fórum, pois não H8 
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percebi nenhum campo destinado a esse fim, a única 

coisa que vi foi o botão "acrescentar um novo tópico 

de discussão". 

18 Chat Navegação muito extensa para se ativar o chat, mas a 

tarefa foi realizada com êxito. 

H3 

19 Disciplina Através do link “participantes”, fui à página de todos 

os participantes, ordenei por nome e não consegui 

encontrar Carlos Viana. 

H7 

20 Ambiente Naveguei até a página principal do ambiente e no final 

da página encontrei o perfil do professor “Carlos 

Viana”, cliquei no botão enviar mensagem e me 

deparei com um popup sem o campo para escrever a 

mensagem. 

H6 

21 Notas Depois de acessar a página notas percebi que existe 

um link sair na parte inferior da página, em tamanho 

de fonte inadequado, onde efetuei o logoff. 

H9 

Tabela 09: Lista de problemas identificados pelo avaliador 2 

 

Avaliador 3 

Nº. Tela Problema Heurística 

1 Ambiente Difícil saber se e qual usuário foi identificado. A 

informação está localizada no fim da página. 

H1 

2 Ambiente O link que da acesso ao perfil está localizado no fim 

da página. 

H1 

3 Perfil O usuário não pode alterar a foto clicando na foto. H8 

4 Perfil O botão de trocar senha deveria ficar junto das outras 

abas. 

H4 
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5 Perfil Se o usuário já estiver acessando um determinado 

curso, na página do perfil, fica impossível saber, além 

do breadcrumb1, qual sessão o usuário se encontra. 

H1 

6 Ambiente O calendário deveria estar do lado esquerdo, pois 

todas as outras indicações referentes ao curso estão 

do lado esquerdo. 

H3 

7 Cursos O usuário deveria ser levado automaticamente para a 

área na tela onde é apresentado o conteúdo do mês 

selecionado. 

H6 

8 Material Não existe uma associação aulas/dias. H7 

9 Material O mesmo problema das aulas. Não existe uma 

associação dia/envio de arquivo 

H7 

10 Fórum O formulário de busca do fórum está fora da área que 

seria recomendada para posicionar. Uma área onde a 

informação “formulário de busca” seja dependente da 

informação “fórum”. 

H4 

11 Fórum Não existe um link que leve direto para o chat a partir 

da página do fórum. 

H3 

12 Chat Quando se entra na página de chat, ainda se faz 

necessário clicar em outro link para que o chat de fato 

seja aberto. 

H8 

13 Mensagens Não foi possível enviar a mensagem para o professor 

pois não foi possível localizá-lo. 

H5 

14 Notas O acesso à página de notas só é disponibilizado na 

página inicial do curso. 

H3 

15 Todas O link para logoff fica no final, junto ao nome. H4 

Tabela 10: Lista de problemas identificados pelo avaliador 3 

 

 

                                                 
1
 Técnica usada em interfaces de usuário para proporcionar-lhes um meio de localização dentro da sua estrutura, 

mostrando o caminho das páginas visitadas até a sua localização atual. 
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Avaliador 4 

Nº. Tela Problema Heurística 

1 Calendário O calendário não oferece acesso direto ao mês 

desejado. Apenas aos meses próximos. 

H3 

 

2 Calendário A navegação pelo calendário é complicada, com 

muitas informações, dificultando a verificação de 

eventos disponíveis. 

H8 

3 Várias Após clicar em um link qualquer, ao retornar para 

página que se estava anteriormente, a mesma volta 

para o topo, obrigando o usuário a localizar onde ele 

estava antes do clique. 

H8 

4 Material Materiais em formato PDF abrem na mesma janela. 

Não há opção para o usuário escolher se deseja abrir 

em outra janela ou na mesma. 

H3 

5 Várias Não é disponibilizado um botão “voltar” nas páginas 

acessadas. O usuário tem que utilizar o botão voltar 

do browser. 

H6 

6 Disciplina Os botões que permitem exibir/ocultar as semanas do 

curso não possuem identificação visual de suas 

funções. 

H2 

7 Disciplina Ao habilitar a exibição de apenas uma semana, não 

há nenhum indício claro que existem outras semanas 

ocultas. 

H1 

8 Várias Algumas páginas possuem conteúdo muito extenso, 

exigindo o uso recorrente do scroll do mouse ou das 

barras de rolagem. 

H9 

9 Várias Páginas com conteúdo extenso não oferecem 

âncoras para retorno ao topo. 

H8 

10 Chat O campo de digitação do chat é pequeno, ocultando 

parte da mensagem escrita durante sua digitação. 

H9 

11 Várias Senti falta de um botão Localizar no ambiente. H8 
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12 Ambiente O botão relatórios abre uma página apenas com um 

link para a página HOME. 

H5 

13 Ambiente As opções presentes em "Seleção de Eventos" não 

mostram de maneira clara para que servem. 

H7 

Tabela 11: Lista de problemas identificados pelo avaliador 4 

 

4.6.1.4 – Relatório consolidado 

 

As avaliações realizadas pelos avaliadores geraram uma lista de 71 problemas 

identificados. Alguns desses problemas foram comuns a mais de um avaliador. A 

interseção de todos os problemas resultou em uma lista de 54 problemas de 

usabilidade, que se encontram classificados pela heurística identificada, apresentados 

na tabela 12. 

 

Relatório consolidado de problemas identificados 

Nº. Problema Heurística 

1 Não há nenhum link claro referente ao perfil do usuário. É 

necessário clicar no nome do usuário para ter acesso ao seu perfil 

H1 

2 Ao clicar no botão “Atualizar perfil”, nenhuma mensagem é exibida 

em relação ao sucesso ou não só processo. 

H1 

3 Os rótulos de alguns links apenas repetem o nome do próprio link. H1 

4 Difícil saber se e qual usuário foi identificado. A informação está 

localizada no fim da página. 

H1 

5 O link que da acesso ao perfil está localizado no fim da página. H1 

6 Ao habilitar a exibição de apenas uma semana, não há nenhum 

indício claro que existem outras semanas ocultas. 

H1 

7 Tela de acesso ao chat exibe mensagem com termos técnicos 

“(Versão sem frames e Javascript)”. 

H2 

8 Os botões que permitem exibir/ocultar as semanas do curso não 

possuem identificação visual de suas funções. 

H2 

9 A lista de cursos não é organizada em ordem alfabética e não há a H3 
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opção para o aluno fazê-la. 

10 Não há uma opção para escolher um mês no calendário de 

maneira direta. É necessário passar mês a mês. 

H3 

11 Materiais em formato PDF abrem na mesma janela. Não há opção 

para o usuário escolher se deseja abrir em outra janela ou na 

mesma. 

H3 

12 Não existe um link que leve direto para o chat a partir da página 

do fórum. 

H3 

13 O acesso à página de notas só é disponibilizado na página inicial 

do curso. 

H3 

14 O calendário deveria estar do lado esquerdo, pois todas as outras 

indicações referentes ao curso estão do lado esquerdo. 

H4 

15 Alguns links mudam de posição no layout de acordo com a tela 

acessada. 

H4 

16 A opção de busca de cursos fica localizada no final da página, 

podendo passar despercebida 

H4 

17 A marca do IFPE não se encontra disponível em todas as páginas. H4 

18 A formatação dos cursos não segue um padrão estético. H4 

19 Tinha a expectativa de que o login estivesse à esquerda ou à 

direita do ambiente na parte superior. 

H4 

20 Cliquei sobre Aulas um e dois, sem muita segurança que 

realmente eram eles, abriu um material de pdf (imagino) sem me 

dar opção de download, onde toda a minha estrutura de 

navegação anterior encontra-se perdida, deparando-me com uma 

estrutura nova. 

H4 

21 O botão de trocar senha deveria ficar junto das outras abas. H4 

22 O formulário de busca do fórum está fora da área que seria 

recomendada para posicionar. Uma área onde a informação 

“formulário de busca” seja dependente da informação “fórum”. 

H4 

23 O link para logoff fica no final do layout, junto ao nome. H4 

24 Ao enviar uma mensagem é exibida uma mensagem de erro em H5 
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inglês “ERROR: could not instatiate mail function”. 

25 Ao acessar o link de documentação, é aberta uma página na 

mesma janela que não oferece nenhum link para retornar ao 

ambiente IFPE. 

H5 

26 Na página do perfil não existem opções claras do que devo fazer 

ou indicativo para onde ir, então tomei por critério clicar na 

migalha de pão "Ambiente Virtual" o que me trouxe novamente a 

página principal. 

H5 

27 Demorei um pouco a encontrar a opção do curso desejado pois, 

em meio à poluição visual, encontra-se na parte inferior. 

H5 

28 O botão relatórios abre uma página apenas com um link para a 

página HOME. 

H5 

29 Alguns campos da edição de perfil possuem asteriscos de cores 

diferentes mas não há nenhuma indicação do significado deles. 

H6 

30 Confundi a tela de login com o banner explicativo de uso. H6 

31 Naveguei até a página principal do ambiente e no final da página 

encontrei o perfil do professor “Carlos Viana”, cliquei no botão 

enviar mensagem e me deparei com um popup sem o campo para 

escrever a mensagem. 

H6 

32 O usuário deveria ser levado automaticamente para a área na tela 

onde é apresentado o conteúdo do mês selecionado. 

H6 

33 Não é disponibilizado um botão “voltar” nas páginas acessadas. O 

usuário tem que utilizar o botão voltar do browser. 

H6 

34 O banner explicativo e o fullbanner são confusos, não há uma 

sincronia entre eles e isso dificulta a transmissão da informação ali 

colocada. 

H7 

35 Os títulos em azul se confundem com os links, por possuírem 

cores semelhantes e esse azul é um indicativo forte de link. Você 

só descobre que é um link ou não se pausar o mouse sobre. 

H7 

36 Através do link “participantes”, fui à página de todos os 

participantes, ordenei por nome e não consegui encontrar Carlos 

H7 
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Viana. 

37 Não existe uma associação aulas/dias. H7 

38 O mesmo problema das aulas. Não existe uma associação 

dia/envio de arquivo 

H7 

39 As opções presentes em "Seleção de Eventos" não mostram de 

maneira clara para que servem. 

H7 

40 A navegação pelo calendário é complicada, com muitas 

informações, dificultando a verificação de eventos disponíveis. 

H8 

41 O título “Meus cursos”, localizado no lado direito do layout, não 

abre a lista de cursos disponíveis. É necessário clicar no botão “+” 

para ter acesso à lista. 

H8 

42 Materiais em formato multimídia não oferecem opção alternativa. H8 

43 Não consegui inserir mensagem no fórum, pois não percebi 

nenhum campo destinado a esse fim, a única coisa que vi foi o 

botão "acrescentar um novo tópico de discussão". 

H8 

44 O usuário não pode alterar a foto clicando na foto. H8 

45 Quando se entra na página de chat, ainda se faz necessário clicar 

em outro link para que o chat de fato seja aberto. 

H8 

46 Após clicar em um link qualquer, ao retornar para página que se 

estava anteriormente, a mesma volta para o topo, obrigando o 

usuário a localizar onde ele estava antes do clique. 

H8 

47 Páginas com conteúdo extenso não oferecem âncoras para 

retorno ao topo. 

H8 

48 Senti falta de um botão Localizar no ambiente. H8 

49 A opção de login do sistema não se encontra visível no layout. É 

necessário rolar a página para ter acesso aos campos usuário e 

senha. 

H9 

50 A página inicial possui muitas informações e banners. H9 

51 Existem muitos tamanhos de fontes diferentes na página principal 

sem estar logado.  

H9 
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52 O link sair na parte inferior da página, possui tamanho de fonte 

inadequado. 

H9 

53 Algumas páginas possuem conteúdo muito extenso, exigindo o 

uso recorrente do scroll do mouse ou das barras de rolagem. 

H9 

54 O ambiente não oferece ajuda própria. A documentação disponível 

é a do própria plataforma MOODLE, com informações técnicas. 

H10 

Tabela 12: Relatório consolidado de problemas identificados. 

 

4.6.1.5 – Análise dos dados 

 

Após análise da lista consolidada de problemas identificados a partir de 

avaliação heurística realizada no ambiente virtual do IFPE, observou-se que todas as 

heurísticas foram violadas. A figura 4 apresenta o percentual referente a cada uma das 

heurísticas. Nota-se que as heurísticas Consistência e Padrões (H4) e Flexibilidade e 

Eficiência de uso (H8) foram as que apresentaram o maior número de problemas 

detectados, com 19% e 17%, respectivamente.  

Percentual de problemas identificados x Heurística

11%

4%

9%

19%

9%
9%

11%

17%

9%

2%

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

H9

H10

 

Figura 4: Percentual de problemas identificados x Heurística. 
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 O alto percentual de problemas identificados na H4 deve-se principalmente à 

falta de consistência do layout do ambiente. Muitas telas apresentam layouts 

completamente diferentes em relação à tela anterior acessada pelo usuário (figura 5).  

 

   

Figura 5: Falta de consistência no layout. 

 

 Outro fator que contribui para esse alto percentual se deve ao fato que muitos 

padrões utilizados na WEB não são seguidos pelo ambiente. Um exemplo que ilustra 

bem essa questão é o posicionamento do botão “Sair”, no rodapé do layout. 

 A falta de uma organização lógica de alguns itens na interface, como a posição 

do “Calendário”, que não se encontra do lado esquerdo do layout, onde as outras 

indicações referentes ao curso estão, e a localização das opções de busca também 

contribuem para o alto percentual da H4. 

 A heurística 8 por sua vez, mostrou-se um ponto fraco do ambiente por não 

oferecer atalhos que facilitem o acesso a determinadas funções do ambiente, ou, como 

no caso da troca de imagem do perfil, não oferecer nenhuma opção para a realização 

da tarefa (figura 6), seja através de algum link, seja clicando na própria imagem. 
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Figura 6: Tela “Editar perfil”. 

 

 As heurísticas Visibilidade do Estado do Sistema (H1) e Reconhecer em Vez de 

Relembrar (H7) envolveram 11% dos problemas de usabilidade.  

 Destaque negativo para a H1. Em algumas situações o ambiente deixa o aluno 

sem saber o que está ocorrendo. As principais observações dos avaliadores estão 

relacionadas à falta de fornecimento de informações confirmando a execução de 

tarefas, como o login e a edição de perfil. A figura 7 mostra a tela de perfil após se 

modificar o perfil e clicar no botão “Atualizar perfil”. Não há nenhum indicador que a 

tarefa foi realizada com sucesso. 

 

 

Figura 7: Tela exibida após atualização de perfil. 
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 Na sequência, aparecem as heurísticas Liberdade e Controle ao Usuário (H3), 

Prevenção de Erros (H5) e Design Estético e Minimalista (H9), com percentual de 9%. 

No que diz respeito a H9, a maioria dos problemas identificados são referentes a 

conteúdo excessivo de informações em algumas telas, uso inadequado de fontes 

(tamanho) e banners confusos. Na tela de login (figura 8), por exemplo, devido à  

grande quantidade de informações apresentadas, o campo acesso só é visualizado 

com a utilização da barra de rolagem. Essa mesma tela apresenta um banner no canto 

superior esquerdo que confundiu o avaliador 2. 

 

 

Figura 8: Tela de login. 

 

As demais heurísticas, ainda que em percentual menor, também apresentaram 

problemas detectados pelos avaliadores. 

 

4.6.2 – Procedimentos para avaliação cooperativa 

 

A avaliação cooperativa foi realizada com 8 usuários que executaram as mesmas 

tarefas executadas pelos participantes da avaliação heurística no ambiente virtual do 

IFPE. As instruções para realização da avaliação, assim como a lista de tarefas, foram 

transmitidas previamente aos usuários através de um formulário (Anexo IV). De acordo 

com Cybis (2007), essa técnica é essencialmente útil para obter dados qualitativos. 
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Antes do início da avaliação os usuários foram informados que o foco da 

avaliação seria direcionado para a interface (Santa Rosa, 2008). 

As observações realizadas pelos usuários e dificuldades encontradas pelos 

mesmos durante a realização das tarefas estipuladas foram registradas em relatório 

descritivo (Anexo V) pelo pesquisador. Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), as 

observações podem ser feitas em ambiente controlado (laboratório) ou natural (campo), 

que podem ocorrer a qualquer hora, em qualquer lugar. A presente pesquisa foi 

realizada no ambiente natural de cada usuário. 

Finalizada a avaliação, os usuários tiveram liberdade para manifestar suas 

opiniões sobre a usabilidade e interface do ambiente. 

Os relatórios foram posteriormente analisados em busca de padrões ou eventos 

significativos (Preece, Rogers e Sharp, 2005), sendo também destacados 

comportamentos inesperados, comentários subjetivos dos usuários sobre a interface e 

as heurísticas de Nielsen violadas em cada tarefa. 

 

4.6.2.1 – Perfil dos usuários 

 

Para realização da avaliação cooperativa do estudo foi utilizado um grupo de oito 

usuários. O perfil dos usuários foi levantado a partir da realização de um questionário, 

apresentado no Anexo III.  

Foi solicitado aos participantes que informassem sua idade, grau de formação, 

experiência com utilização de computador e internet e se tinham utilizado o MOODLE 

anteriormente. 

Em relação à idade, os usuários concentraram-se na faixa de 24 a 35 anos. De 

acordo com Paloff e Pratt (2004), não há uma faixa etária definida para os alunos de 

cursos a distância.  

O grau de formação dos participantes ficou dividido igualmente em ensino médio 

e superior. Na questão de experiência computacional, a maioria absoluta utiliza o 

computador diariamente e navega na internet há mais de três anos. 

Por fim, a respeito da utilização anterior do MOODLE, apenas dois usuários já 

havia utilizado o ambiente de outras instituições, porém de forma esporádica. A maioria 
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dos usuários participantes da pesquisa (75%) utilizou o ambiente pela primeira vez na 

realização da avaliação. 

 

4.6.2.2 – Análise das avaliações cooperativas 

 

O tempo médio gasto pelos usuários para a realização das tarefas propostas foi 

de 25 minutos. Os dois usuários que afirmaram já haver utilizado o MOODLE 

anteriormente realizaram a avaliação em tempos similares aos demais usuários. 

 

 Tarefa: Efetuar login no ambiente 

A maioria dos usuários conseguiu realizar a tarefa rapidamente, mas foi 

necessário rolar a página inicial em busca do campo de acesso. Um dos usuários 

confundiu o banner de ajuda com o campo acesso e clicou no mesmo várias vezes até 

perceber que estava em um banner. 

Em contrapartida, vários participantes ficaram na dúvida se estavam realmente 

logados pois nenhum deles encontrou algum indício visual informando o sucesso da 

operação. Apenas aqueles que rolaram toda a página encontraram a confirmação, 

localizada no rodapé do layout. 

Comentários dos usuários: “Por que o login nessa posição?” 

“Normalmente o login é no em cima.” 

“Acho que loguei. A gente não vê se logou.” 

“Entrou? Cadê o nome do usuário?” 

Heurísticas violadas: H1 / H4 / H7 / H9 

 

 Tarefa: Editar perfil 

Um dos participantes não conseguiu realizar a tarefa. Todos os demais tiveram 

dificuldade em realizar essa tarefa. Em geral, os participantes navegaram várias vezes pela 

página inicial do ambiente em busca de algum link para edição de perfil sem sucesso. 

Grande parte dos usuários conseguiu acessar a página de edição de perfil por acaso, ao 

clicar no nome do usuário logado. Nenhum deles conseguiu alterar a imagem do perfil. Um 

dos participantes, na busca de algum meio de realizar a alteração da imagem, perdeu a 
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descrição que tinha digitado. Um dos usuários reclamou que não estava entendendo o 

significado das opção disponíveis na tela “Editar perfil” por serem muito técnicas. 

Comentários dos usuários: “Ta difícil.” 

“Não tô conseguindo achar.” 

“Meu Deus, como muda essa foto?” 

Heurísticas violadas: H3 / H5 / H8 / H9 

 

 Tarefa: Acessar curso 

A partir da página inicial do ambiente, todos os participantes conseguiram 

realizar a tarefa sem maiores dificuldades. Porém, nenhum deles utilizou o grupo de 

opções “Meus cursos”. Todos rolaram a página em busca do curso no seu conteúdo. 

Para retornar ao curso após acessarem outras páginas, a maioria utilizou o botão 

voltar do browser. Um dos participantes clicou no código da disciplina disponível no 

caminho da página acessada, mas com dúvida se estava certo. 

Comentários dos usuários: “Acho que é aqui.” (Tentando retornar ao curso) 

Heurísticas violadas: H4 / H8 / H9 

 

 Tarefa: Acessar calendário 

Apenas dois usuários encontraram rapidamente o recurso “Calendário”, 

localizado no lado direito da tela. A maioria procurou inicialmente no menu do lado 

esquerdo da interface. Para chegar até o mês solicitado na tarefa, todos utilizaram as 

setas de navegação, que passa mês a mês. 

Comentários dos usuários: “Não tem como digitar o mês desejado?” 

“Demora para chegar.” 

Heurísticas violadas: H3 / H5 

 

 Tarefa: Acessar material 

Alguns usuários procuraram primeiramente um link para materiais no menu 

localizado no canto esquerdo do layout. Tantos esses, como os demais, conseguiram 

acessar o material com sucesso, mas alguns ficaram na dúvida se tinham realizado 
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com sucesso porque o material demorou para carregar é não foi apresentada nenhuma 

informação referente ao status do carregamento. 

Heurísticas violadas: H1 / H8 

 

 Tarefa: Enviar tarefa 

Todos os participantes conseguiram acessar a página de envio da tarefa 

rapidamente através da opção “Tarefas” localizada no menu do lado esquerdo do 

Layout. Alguns usuários ficaram com dúvida se o arquivo estava realmente sendo 

enviado pois o sistema não apresenta o progresso do processo. A confirmação é 

apresentada apenas após a conclusão do envio. 

Heurísticas violadas: H1 

 

 Tarefa: Inserir uma mensagem no fórum (semana 6) 

A maioria dos usuários acessou a página de fóruns rapidamente através do link 

“Fóruns”, localizada no menu do lado esquerdo do Layout. No acesso do fórum 

indicado, porém, alguns participantes fizeram a escolha errada, pois o nome dos fóruns 

não condiz com a semana indicada. O fórum 6 é referente à semana 5 (Figura 9). 

Heurísticas violadas:  H7 

 

 
Figura 9: Tela de fóruns. 
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 Tarefa: Inserir uma mensagem no chat 

Em geral, os participantes acessaram o chat através da opção “Chats”, localizada 

no menu do lado esquerdo do Layout e realizaram a tarefa com sucesso. Mas para 

isso, foi necessário retornar para a página inicial do ambiente. Um dos usuários 

questionou a falta de um link que permitisse acesso direto da página do fórum da tarefa 

anterior para a página de chats.  

Comentários dos usuários: “Não tem o menu nessa tela?” 

Heurísticas violadas: H8 

 

 Tarefa: Enviar uma mensagem 

Grande parte dos usuários procurou inicialmente a opção “Mensagens” no menu do 

lado esquerdo do Layout. Após várias buscas visuais, o bloco “Mensagens” foi localizado. 

Alguns tentaram localizar o tutor Carlos Viana através do link “Participantes”, mas não 

obtiveram sucesso pois essa função lista apenas os usuários cadastrados no curso que 

estiver ativo no momento da pesquisa. Outros conseguiram encontrá-lo na página inicial do 

ambiente, vinculado a uma das disciplinas listadas. Nesse caso, entretanto, o botão “Enviar 

mensagem” abriu uma tela sem nenhum campo de digitação disponível, e, ao mesmo 

tempo, sem nenhuma mensagem de status (Figura 10). Os que conseguiram, a princípio 

acharam que haviam cometido um erro, pois foi exibida uma mensagem de erro (Figura 

11). 

   

Figura 10: Tela Mensagem. Figura 11: Tela Mensagem ERROR. 
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Comentários dos usuários: “Foi difícil. O grupo está isolado.” (Em relação ao 

grupo “Mensagens”) 

“Deu erro?” 

Heurísticas violadas: H1 / H2 / H5 / H6 

 

 Tarefa: Acessar notas 

Todos os participantes realizaram a tarefa com sucesso e sem dificuldade. 

 

 Tarefa: Efetuar logoff 

Grande parte dos usuários tenderam a procurar pelo botão “Sair” no topo do 

layout. Apenas após rolarem a página que se encontravam por algumas vezes, a 

função era localizada. Alguns usuários reclamaram do tamanho da fonte do botão. 

Comentários dos usuários: “Fica difícil achar o sair porque ele fica lá embaixo.” 

“Eu acho que deveria ser no topo.” 

“Link muito pequeno e no final da tela.” 

Heurísticas violadas: H4 / H9 

 

Após análise dos problemas identificados a partir das avaliações cooperativas 

realizadas pelos usuários, observou-se que apenas a heurística H10 não foi violada. 

Algumas tarefas apresentaram problemas que se enquadram em mais de uma 

heurística.  

A figura 12 apresenta o número de heurísticas violadas em cada uma das tarefas 

executadas pelos usuários. Nota-se que as tarefas “Efetuar login”, “Editar perfil” e 

“Enviar mensagem” foram as que apresentaram o maior número de heurísticas 

violadas, com quatro cada uma. 
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Nº de heurísticas violadas por tarefa
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Figura 12: Nº de heurísticas violadas por tarefa. 

 

Em relação a frequência, as heurísticas H1, H8 e H9 foram as que tiveram o 

maior número de ocorrências, cada uma delas em quatro tarefas diferentes, como 

mostra a figura 13. 
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Figura 13: Relação heurísticas / tarefas. 

 

Os resultados obtidos nesse estudo de caso foram repassados para a direção do 

Departamento de Educação a Distância (DEAD) do IFPE após a finalização da 

dissertação, porém não houve retorno até o momento da publicação da mesma. 
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Conclusões do capítulo 

 

Esse capítulo apresentou os problemas de usabilidade identificados a partir da 

aplicação de avaliações heurísticas realizadas por especialistas e avaliações 

cooperativas realizadas por usuários no processo de interação com o ambiente virtual 

de aprendizagem do IFPE. Todo o processo de avaliação de usabilidade foi guiado pelo 

quadro de avaliação DECIDE. 

Pode-se observar através dos relatórios gerados pelos especialistas que todas as 

heurísticas de Nielsen foram violadas. Algumas com mais ocorrências, outras com 

menos. Observa-se também que, apesar de alguns problemas terem sido identificados 

igualmente por mais de um especialista, muitos foram estabelecidos por apenas um 

deles. Comprova-se, como coloca Santa Rosa (2008), que a avaliação heurística 

realizada por apenas um avaliador irá retornar cerca de 35% dos problemas de 

usabilidade existentes em uma interface. 

Os resultados da avaliação cooperativa, por sua vez, mostraram que muitas das 

dificuldades encontradas pelos usuários foram as mesmas detectadas pelos 

especialistas. Porém, os usuários encontraram alguns problemas que não foram 

apontados pelos especialistas. Da mesma forma, os especialistas detectaram falhas 

que não foram apontadas pelos participantes da avaliação cooperativa. A única 

heurística não violada nas avaliações cooperativas foi a H10, devido ao fato de nenhum 

dos participantes ter acessado a documentação e ajuda do ambiente. 

Esses dados corroboram, como colocam Preece, Roger e Sharp (2005) e 

Andrade (2007), que diferentes técnicas de avaliação devem ser utilizadas em busca de 

perspectivas e pontos de vista diferentes, agregando os benefícios e resultados de 

cada uma delas. 

O framework DECIDE, por sua vez, mostrou de maneira plena sua validade no 

auxílio do planejamento e execução do processo de avaliação de usabilidade da 

interface abordada no estudo de caso, auxiliando no sucesso da execução de todas as 

etapas do processo de avaliação. 
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais desta 

dissertação. Inicialmente são expostas as conclusões obtidas pela pesquisa. Na 

sequência, é apresentada uma lista de recomendações de usabilidade para a 

construção de um ambiente virtual. Por fim, são apresentadas indicações para 

trabalhos futuros. 

 

5.1 – Conclusões 

 

A necessidade de validar a utilização do framework DECIDE no processo de 

avaliação de usabilidade da interface de um ambiente virtual de aprendizagem motivou 

a realização desta pesquisa. Um planejamento cuidadoso das ações desenvolvidas no 

processo de avaliação permite se chegar a identificação dos problemas de usabilidade 

e encontrar maneiras de lidar com eles.  

Um AVA deve oferecer uma interação eficaz, eficiente e satisfatória, requisitos 

que determinam a boa usabilidade de uma interface. Usabilidade que pode ser medida 

através da avaliação ergonômica da interface do sistema. 

O processo de avaliação foi guiado pelo framework DECIDE, que mostrou-se 

uma valiosa ferramenta na elaboração do planejamento desse processo, norteando a 

execução das tarefas necessárias para atingir as metas propostas, escolha das 

técnicas de avaliação a serem utilizadas e manipulação dos dados obtidos (avaliação, 

interpretação e apresentação).   

Para avaliar a usabilidade de uma interface, a bibliografia pesquisada oferece 

vários critérios ergonômicos e técnicas de avaliação. O estudo de caso foi dirigido pelos 

critérios ergonômicos de Nielsen e foram utilizadas duas técnicas de avaliação: a 

avaliação heurística, realizada por especialistas; e a avaliação cooperativa, realizada 

com usuários. Os dados obtidos através do estudo de caso mostraram que a utilização 

de mais de uma técnica de avaliação colaboram na obtenção de resultados mais 

amplos e diversificados. 
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As técnicas escolhidas mostraram-se eficientes ao apontar diversos problemas 

de usabilidade, alguns comuns às duas técnicas de avaliação, outros identificados 

particularmente por uma delas. E também se mostraram viáveis, considerando-se que o 

número de participantes exigidos para se obter bons resultados não é elevado. A 

disponibilidade dos participantes, no caso da avaliação heurística, foi inclusive um 

problema observado durante a pesquisa.   

A avaliação cooperativa, por sua vez, teve uma participação bem ativa dos 

usuários, que em alguns momentos mostravam-se bastante empolgados em poder 

tecer suas opiniões e ficaram contentes em contribuir com a pesquisa.  

Os resultados obtidos a partir das duas técnicas de avaliação aplicadas no 

estudo de caso mostraram que o ambiente virtual apreciado no estudo de caso 

apresenta deficiências de usabilidade, gerando uma interação de baixa qualidade e, em 

alguns momentos, desagradável para os alunos. Algumas das tarefas colocadas 

acabaram não sendo realizadas por alguns dos participantes. 

De forma geral, os resultados apontaram para a falta de princípios básicos de 

design e usabilidade, como conteúdo muito extenso e às vezes dispensável, falta de 

padrão no layout, mensagens em linguagem inadequada, posicionamento inconsistente 

de alguns recursos. 

Por fim, espera-se que as recomendações de usabilidade obtidas nesta 

dissertação contribuam para o aperfeiçoamento do ambiente virtual de qualquer 

instituição que ofereça a modalidade de ensino a distância. 

 

 
5.2 – Recomendações de usabilidade 

 

As recomendações de usabilidade para um ambiente virtual de aprendizagem 

obtidas nesta pesquisa e listadas a seguir foram fundamentadas na análise dos dados 

resultantes da aplicação das técnicas de avaliação heurística e avaliação cooperativa, 

bem como na bibliografia pesquisada. As recomendações estão classificadas de acordo 

com as heurísticas de Nielsen (2005). 

Alguns dos problemas identificados nas avaliações podem ser solucionados a 

partir de uma mesma recomendação. 
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H1 – Visibilidade do estado do sistema 

Utilizar feedback da maneira certa proporciona a visibilidade necessária para 

uma boa interação (Preece, Rogers e Sharp, 2005).  

Santa Rosa (2008) coloca a importância de rótulo em links, devendo ser o mais 

informativo possível. 

 Reposicionar a indicação que o usuário está logado para o topo do layout; 

 Definir rótulos que identifiquem a função dos links do sistema; 

 Definir mensagens informando ao usuário o resultado de cada ação executada 

como, por exemplo, na atualização de perfil; 

 Identificar as páginas do ambiente com títulos no canto esquerdo superior das 

páginas, utilizando fonte legível; 

 Exibir o progresso de realização das tarefas que precisam ser carregadas 

(acesso a material, download de tarefa). 

 

H2 – Compatibilidade entre o sistema e o mundo real 

De acordo com Agner (2009), o sistema de rotulação define a terminologia e os 

signos visuais para cada elemento informativo e de suporte à navegação do usuário, 

devendo-se considerar o espaço disponível e a compreensão do usuário na criação da 

rotulação de páginas de WEB. 

 Evitar a utilização de abreviações para os nomes dos cursos; 

 Evitar a utilização de termos técnicos, como por exemplo, “Versão sem frames 

e Javascript”, disponível nas páginas de chats; 

 Definir ícones para a função de exibição de uma ou todas as semanas do 

curso e sejam de fácil identificação os respectivos significados. 

 

H3 – Liberdade e controle do usuário 

Segundo Nielsen e Loranger (2006), os usuários da Web, em geral, ao clicarem 

em um link esperam que a nova página do site apareça no lugar da última. Nessa 

situação, caso queiram desfazer essa ação, utilizam-se do botão Voltar. A exceção no 
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que diz respeito a novas janelas são os documentos PDF e semelhantes. Santa Rosa 

(2008) coloca esse princípio com uma questão ética. 

 Inserir um botão “Voltar” para acesso à página anterior visitada; 

 Permitir que o aluno defina como serão abertos os materiais em formatos 

diferentes do HTML (.PDF, .DOC). Na mesma janela, ou em outra; 

 Permitir o acesso a todas as funções do ambiente a partir de qualquer janela. 

 

H4 – Consistência e padrões 

De acordo com Niesen e Loranger (2006), se os usuários estão acostumados a 

padrões e convenções de design predominantes, eles vão esperar encontrá-los em 

outros sites. Dentre essas convenções, o nome da instituição no canto superior 

esquerdo com um link de acesso direto para a homepage. O sistema deve ser previsível 

(Santa Rosa, 2008). 

 Reposicionar a opção de acesso ao ambiente para a parte superior da página 

inicial do ambiente; 

 Definir um layout padrão que seja mantido em todas as páginas do ambiente; 

 Definir uma formatação padrão para o conteúdo dos cursos; 

 Reposicionar o link “Sair” para o canto superior direito do layout, abaixo da 

marca da instituição; 

 Definir uma posição padrão para o breadcrumb. Preferencialmente no canto 

superior esquerdo do layout, abaixo da marca da instituição; 

 Posicionar o campo de buscas específico de cada função do ambiente de 

forma que fica clara a dependência desse campo; 

  Inserir um link na marca da instituição para acesso a página inicial do 

ambiente; 

 Reposicionar a função calendário para o lado esquerdo do layout, junto às 

demais funções do ambiente. 

 

H5 – Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros 

O sistema deve indicar a razão ou natureza do erro cometido, o que deveria ter 

sido feito e o que fazer para reverter o erro (Cybis, 2007). 
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 Definir mensagens de erro em linguagem clara (sem códigos), informando o 

problema ocorrido e sugerindo a solução para o mesmo; 

 Definir mensagem clara de resultado não encontrado para as páginas que não 

possam exibir o conteúdo solicitado pelo aluno; 

 Configurar páginas não relacionadas ao ambiente para que abram em uma 

nova janela; 

 Posicionar o link “Ajuda” em destaque; 

 

H6 – Prevenção de erros 

Melhor que uma boa mensagem de erro e evitar que o mesmo seja cometido 

(Santa Rosa, 2008). Os usuários, segundo Nielsen e Loranger (2006), devem receber 

uma orientação estruturada para evitar que cometam erros. 

 Identificar de forma clara o significado dos símbolos utilizados nos campos 

obrigatórios de formulários; 

 Apresentar mensagem de esclarecimento caso o aluno execute alguma 

operação ilegal. 

 

H7 – Reconhecer em vez de relembrar 

De acordo com Nielsen e Loranger (2006), quanto mais rebuscadas as 

descrições, mais os usuários as descartam. Tão importante quanto à descrição dos 

itens da interface, é mostrar quais desses elementos em questão são links (Santa Rosa, 

2008). 

 Apresentar títulos e denominações curtas e claras; 

 Inserir um botão com o título “Editar perfil”; 

 Utilizar as opções de cor azul e sublinhado apenas em links; 

 Nomear tarefas, chats e fóruns de forma clara, evitando interpretação 

equivocada.  

 

H8 – Flexibilidade e eficiência de uso 

Uma estratégia que facilita a boa navegação em um site, de acordo com Santa 

Rosa (2008) é o posicionamento de links diretos para um pequeno número de tarefas 
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de alta prioridade posicionados na home page. Links diretos facilitam e encurtam a 

navegação. 

Segundo Nielsen e Loranger (2006), o sistema de busca é um dos elementos 

mais importantes de um site. É particularmente útil para usuário que sabe exatamente o 

que quer. 

 Acrescentar um sistema de busca geral, que esteja presente em todas as telas 

do ambiente; 

 Inserir âncoras nas páginas com grande quantidade de informação e rolagem 

extensa; 

 Inserir uma função “Localizar” no ambiente; 

 Inserir links nos títulos dos campos “Mensagens” e “Calendário” para acesso 

direto as respectivas funções; 

 Oferecer meio alternativo de acesso a informações em formato multimídia; 

 Oferecer acesso direto a janela do chat escolhido; 

 Inserir a função “Alterar imagem” na página “Editar perfil”; 

 Incluir no calendário uma opção que permita o acesso direto a qualquer mês. 

 

H9 – Design estético e minimalista 

Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005), remover elementos que possam ser 

descartados sem afetar a função geral do sistema pode ser algo bastante útil. Deve-se 

eliminar elementos de design confusos e utilizar o máximo possível as convenções de 

design. Nielsen e Loranger (2006) colocam que as animações devem servir a um 

propósito para o usuário. 

Não existe um tamanho de texto que agrade igualmente todos os tipos de 

pessoas. É melhor escolher uma fonte maior para não descartar alguns usuários 

(Nielsen e Loranger, 2006). 

 Evitar a utilização de banners com informações raramente necessárias ou 

confusas; 

 Evitar grande quantidade de informações na página de login do ambiente; 

 Evitar a utilização de muitos tamanhos de fonte diferentes; 

 Padronizar a utilização de cores no ambiente; 
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 Utilizar um tamanho de fonte maior no botão “Sair”; 

 Distribuir as funções do ambiente no layout de maneira padronizada; 

 Posicionar recursos importantes, como a opção de acesso da página inicial, 

em destaque; 

 Manter padronização nos elementos gráficos; 

 Evitar a utilização de fontes serifadas. 

 

H10 – Ajuda e documentação 

De acordo com Santa Rosa (2008), o recurso de ajuda deve estar disponível 

para todas as tarefas que o usuário irá realizar, ainda que na maioria das vezes não 

precise ser consultado. 

 Acrescentar recurso de ajuda referente às funções disponíveis na página 

acessada. 

 Remover o link “Moodle”, localizado no rodapé da tela. O mesmo serve de 

acesso à página inicial de documentação do software, e se encontra em inglês, 

tornando-se dispensável para o aluno; 

 

5.3 – Indicações para futuros estudos 

 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se: 

 

 Construção de um ambiente protótipo norteado pelas recomendações 

sugeridas e realização de testes para verificação da melhora de usabilidade; 

 Realização de estudos de caso a partir da utilização de outras técnicas de 

avaliação de usabilidade de interfaces para verificação da possibilidade de 

serem geradas outras recomendações 
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Anexo I 

 

Avaliação Heurística do Ambiente Virtual IFPE 
 

Instruções para realização da avaliação: 
 

A – Em um primeiro momento, navegue pelo ambiente explorando as funções disponíveis, para 

uma familiarização com o sistema. 

B – Depois de realizada a familiarização das funcionalidades do ambiente, navegue novamente 

pelo ambiente e execute as tarefas indicadas no tópico “Tarefas a serem realizadas”, anotando os 

problemas encontrados e o local (tela) onde os mesmos ocorreram, na tabela “Avaliação 

Heurística”. 

C – Identifique a heurística violada em cada problema encontrado, utilizando a tabela abaixo. 

Heurística Descrição 

H1 Visibilidade do estado do sistema 

H2 Compatibilidade entre o sistema e o mundo real 

H3 Liberdade e controle ao usuário 

H4 Consistência e padrões 

H5 Suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros 

H6 Prevenção de erros 

H7 Reconhecer em vez de relembrar 

H8 Flexibilidade e eficiência de uso 

H9 Design estético e minimalista 

H10 Ajuda e documentação 

D – O grau de severidade de cada problema encontrado será indicado posteriormente, após os 

resultados de todos os avaliadores serem consolidados pelo pesquisador. 

 

Tarefas a serem realizadas: 
 

1 – Acesse o ambiente virtual do IFPE: http://dead.ifpe.edu.br/moodle/ 

2 – Efetue o login no ambiente a partir do usuário indicado; 

3 – Edite o seu Perfil (alterar imagem, inserir descrição, alterar senha); 

4 – Acesse o Curso “Sistemas de Informações Geográficas”; 

5 – Acesse o Calendário do curso e localize os compromissos do mês de maio; 

6 – Acesse o Material Aulas 1 e 2; 

7 – Realize o envio da Tarefa Envio de arquivo 6; 

8 – Insira uma mensagem no Fórum da semana 6, no tópico Aula presencial; 

9 – Insira uma mensagem no Chat Tutoria online, da semana 1; 

10 – Envie uma Mensagem para o Tutor Carlos Viana; 

11 – Acesse a página de Notas; 

12 – Efetue o logoff. 

http://dead.ifpe.edu.br/moodle/
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Tabela Avaliação Heurística 
Nº  Tela Problema Heurística 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    
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Anexo II 

 

Questionário Identificação do Perfil dos Avaliadores 
 

Prezado avaliador, 

o propósito dessa pesquisa é avaliar a usabilidade do ambiente virtual do IFPE segundo as 

heurísticas de Nielsen sob a perspectiva dos alunos que utilizam esse ambiente de ensino a 

distância. A pesquisa faz parte de uma dissertação de mestrado na área de Design da UFPE. 

Todas as informações coletadas nesse estudo são confidenciais e o seu nome não será 

identificado em momento algum. 

Desde já agradeço a sua participação e valiosa contribuição com a minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

Marcelo Penha 

 

 

Identificação: 

 

1 - Nome:       
 

2 - Idade:     3 - Sexo:  Masculino  Feminino 
 

4 - Grau de Formação acadêmica:  Ensino Médio 

 Superior 

 Especialização 

 Mestrado 

 Doutorado 
 

5 - Formação profissional:       
 

6 - Há quanto tempo utiliza o MOODLE:  Menos de um ano 

 Entre um e três anos 

 Mais de três anos 
 

7 – Já realizou outra avaliação de usabilidade:  Sim 

 Não 

 

 

 

Após preencher o questionário, salve-o com o seu nome e envio para o e-mail 

marcelopenha.unibratec@gmail.com, com o título do assunto “Perfil do participante”. 
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Anexo III 
 

Questionário Identificação do Perfil dos usuários 
 

Prezado usuário, 

o propósito desse estudo é avaliar a usabilidade do ambiente virtual do IFPE sob a perspectiva de 

pessoas como você, possíveis usuários de ambientes mediadores de educação a distância. As 

facilidades e dificuldades na utilização desse ambiente de ensino à distância. A pesquisa faz parte 

de uma dissertação de mestrado na área de Design da UFPE. 

O foco dessa avaliação não será em você, mas na interface do ambiente. 

Todas as informações coletadas nesse estudo são confidenciais e o seu nome não será 

identificado em momento algum. 

Desde já agradeço a sua participação e valiosa contribuição com a minha pesquisa. 

Atenciosamente, 

Marcelo Penha 

 

 

Identificação: 

 
 

1 - Idade:     2 - Sexo:  Masculino  Feminino 
 

3 - Grau de Formação acadêmica:  Ensino Médio 

 Superior 

 Especialização 
 

4 - Sua experiência com computador  Uso esporádico 

 Uso diário 
 

5 - Há quanto tempo utiliza a internet:  Menos de um ano 

 Entre um e três anos 

 Mais de três anos 
 

6 – Já utilizou o MOODLE:  Sim 

 Não 
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Anexo IV 

 

Avaliação Cooperativa 
 

 

Identificação: 

 
Usuário:       
 

Data:     

 

 

Instruções para realização da avaliação: 
 

- O ambiente virtual do IFPE será avaliado durante a execução das tarefas listada abaixo.  

- Relate em voz alta todas as suas ações durante este processo. Fique à vontade para tecer 

comentários de qualquer ordem. 

 

Tarefas a serem realizadas: 
 

1 – Acesse o ambiente virtual do IFPE: http://dead.ifpe.edu.br/moodle/ 

2 – Efetue o login no ambiente a partir do usuário indicado; 

3 – Edite o seu Perfil (alterar imagem, inserir descrição, alterar senha); 

4 – Acesse o Curso “Sistemas de Informações Geográficas”; 

5 – Acesse o Calendário do curso e localize os compromissos do mês de maio; 

6 – Acesse o Material Aulas 1 e 2; 

7 – Realize o envio da Tarefa Envio de arquivo 6; 

8 – Insira uma mensagem no Fórum da semana 6, no tópico Aula presencial; 

9 – Insira uma mensagem no Chat Tutoria online, da semana 1; 

10 – Envie uma Mensagem para o Tutor Carlos Viana; 

11 – Acesse a página de Notas; 

12 – Efetue o logoff. 

 

http://dead.ifpe.edu.br/moodle/
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Anexo V 

 

Relatório de Avaliação Cooperativa 
 

Identificação: 

 
Usuário:       
 

Data:     

 

 

Tarefa Observações / Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


