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RESUMO
Este estudo teve como objetivo avaliar a interface gráfica do curso a distância
Voluntariado, Conceitos e Motivação do AFS Intercultura Brasil, sob o ponto de vista
da sua ergonomia e usabilidade. O curso é realizado inteiramente via web e
disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle. A abordagem adotada
foi a de avaliação por especialistas, e o método foi de avaliação heurística, que é
constituído de heurísticas que devem ser utilizadas para inspeção em interface
gráfica. A avaliação heurística foi aplicada por quatro especialistas, que realizaram
um julgamento de valor sobre as qualidades ergonômicas de cada item que compõe
a interface, utilizou um instrumento composto de 20 heurísticas adaptado pela autora
deste estudo e validado por juízes. A análise dos dados se deu mediante análise
quantitativa (frequência) das questões fechadas do instrumento, conforme a escala
de gravidade dos problemas de usabilidades. A análise qualitativa foi feita em
relação às questões abertas do instrumento de avaliação da interface, a partir do
registro das observações dos especialistas em sua avaliação individual e da reunião
com os mesmos. Os resultados encontrados demonstram que a interface do curso
atende parcialmente aos critérios de ergonomia e usabilidade.
Palavras-chave: Avaliação. Educação a Distância. Usabilidade.

ABSTRACT
This study aimed to evaluate the graphical interface distance course Volunteering,
Concepts and Motivation of Brazil Intercultural AFS, from an ergonomics and
usability point of view. The course is conducted entirely via the web and available in
Moodle Virtual Learning Environment. The approach adopted was the expert
evaluation, and the method was heuristic, which consists of heuristics to be used for
inspection in a graphical interface. A heuristic evaluation was applied by four
experts—who conducted a value judgment about the ergonomic qualities of each
item comprising the interface— using an instrument consisting of 20 heuristics
adapted by the author of this study and validated by the judges. Quantitative data
analysis (frequency) of closed question instruments were used to scale the severity
of usability problems. Qualitative analysis was done on the open question
instruments of the interface evaluation, from the record of the expert observations in
their individual evaluation, and meetings with them. The results show that the
interface of this course partially meets the criteria for ergonomics and usability.
Keywords: Evaluation. Distance Education. Usability.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES
Quadro 1

Experiências de Educação a Distância no Brasil ................................

17

Quadro 2

Objetivos do usuário e expectativas de aprendizagem ......................

21

Figura 1

Tela de apresentação do Curso Voluntariado Conceitos e
Motivações...........................................................................................

25

Figura 2

Tela de orientação de navegação do curso........................................

26

Figura 3

Navegação do curso............................................................................

27

Figura 4

Informação sobre o número de telas de cada Unidade.......................

27

Figura 5

Tela com botões de conteúdo auxiliar e mapa....................................

Figura 6

Link interno que abre janela pop-up...................................................

Figura 7

Janela com link para site.....................................................................

Figura 8

Tela do jogo.........................................................................................

Quadro 3

Categorias, indicadores e padrões de avaliação.................................

32

Quadro 4

Escala de classificação para a gravidade de problemas de
usabilidade...........................................................................................

34

Quadro 5

Perfil dos avaliadores..........................................................................

35

Gráfico 1

Distribuição do grau de gravidade dos problemas presentes na
interface gráfica...................................................................................

45

28
29
29
30

LISTA DE TABELAS
Tabela 1
Tabela 2

Tabela 3
Tabela 4
Tabela 5
Tabela 6
Tabela 7

Incidência de atribuição do grau de gravidade referente às
heurísticas de usabilidade, pelos avaliadores...................................

37

Incidência de atribuição do grau de gravidade referente aos
critérios específicos de cursos a distância via web, pelos
avaliadores.........................................................................................

39

Incidência de atribuição do grau de gravidade referente aos
critérios educacionais, pelos avaliadores..........................................

39

Frequência dos problemas de usabilidade encontrados pelos
especialitas em cada heurística.........................................................

40

Resumo da quantidade de problemas de usabilidade encontrados
por avaliador......................................................................................

43

Frequência em que o grau de gravidade está presente nas
heurísticas..........................................................................................

44

Somatório do grau de gravidade na interface....................................

45

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
UNESCO

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a
Cultura

EAD

Educação a Distância

TIC

Tecnologia da Informação e Comunicação

AFS

American Field Service

ONG

Organização Não Governamental

AVA

Ambiente Virtual de Aprendizagem

IHC

Interação Humano - Computador

ABERGO

Associação Brasileira de Ergonomia

ABED

Associação Brasileira de Educação a Distância

MEC

Ministério da Educação

SEED

Secretaria Especial de Educação a Distância

LDB

Lei de Diretrizes e Bases da Educação

SUMÁRIO
1
1.1

INTRODUÇÃO.............................................................................................
O CONTEXTO DO CURSO A DISTÂNCIA VIA WEB: O AFS
INTERCULTURA BRASIL............................................................................
OBJETO DO ESTUDO.................................................................................

12

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA.........................................................................
BREVE HISTÓRICO...................................................................................
INTERFACES PARA AMBIENTE DE APRENDIZAGEM BASEADO NA
WEB..............................................................................................................
CRITÉRIOS DE ERGONOMIA E USABILIDADE.........................................
O CURSO A DISTÂNCIA VOLUNTARIADO CONCEITOS E
MOTIVAÇÕES..............................................................................................

17
17

3
3.1
3.2
3.3
3.4

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS.....................................................
ABORDAGEM..............................................................................................
ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO.....................................
COLETA DE DADOS....................................................................................
LIMITAÇÕES DO ESTUDO..........................................................................

31
32
34
35
36

4

RESULTADOS DO PROCESSO AVALIATIVO DA INTERFACE
GRÁFICA
DO
CURSO
VOLUNTARIADO
CONCEITOS
E
MOTIVAÇÕES..............................................................................................
AS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS ESPECIALISTAS.............................
ANÁLISE DAS QUESTÕES ABERTAS.......................................................
AVALIAÇÃO HEURÍSTICA: A REUNIÃO COM OS ESPECIALISTAS........
CONCLUSÕES.............................................................................................
RECOMENDAÇÕES....................................................................................

37
37
40
46
48
50

REFERÊNCIAS............................................................................................

51

APÊNDICE...................................................................................................

54

ANEXOS.......................................................................................................

61

1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

15
16

19
22
24

1 INTRODUÇÃO
A humanidade vive a era da informação, da colaboração e da gestão do
conhecimento (POLIZELLI; OZAKI, 2008). Nesse momento, a necessidade de
expandir as maneiras de gerar aprendizagem e o processo de aquisição de novos
conhecimentos se faz crescente, por isso um novo conceito de educação proposto
pela Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, da Unesco, que
apresenta a importância do aprender a conhecer, fazer, ser e a viver juntos
(DELORS, 2010). Neste contexto, cada vez mais se procura criar condições e
mecanismos capazes de construir conhecimento de forma coerente com o momento
em que se vive, onde esta construção pelo aluno se dá, na maioria das vezes, de
forma colaborativa e significativa para que atinja o objetivo da aprendizagem.
A internet tem sido utilizada por diversos segmentos da sociedade para
veicular informação, realizar comércio eletrônico, estabelecer relacionamentos,
desenvolver a formação profissional, e a aprendizagem de novas culturas, entre
outros. A educação não poderia deixar de utilizar este recurso como elemento que
amplia os espaços de ensinar e aprender, assim como as possibilidades dos
ambientes de aprendizagem via web. Por isso, é crescente a demanda de
instituições que vem adotando a educação a distância (EAD) para formação,
atualização e capacitação de seus funcionários e ou colaboradores. Nesse sentido,
nas palavras de Belloni (2008, p. 3):

A educação aberta e a distância aparece cada vez mais, no contexto
das sociedades contemporâneas, como uma modalidade de
educação extremamente adequada e desejável para atender às
novas demandas educacionais decorrentes das mudanças na nova
ordem econômica mundial.

Assim, o interesse por adquirir novos conhecimentos no seu tempo e no
tempo disponível, e a exigência do mercado de aprimoramento profissional, faz com
que as pessoas procurem cursos a distância como alternativa de aprendizagem.
São grandes os desafios ao processo de ensino-aprendizagem frente aos
avanços do conhecimento no domínio da ciência e tecnologia, com a evolução das
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Propostas pedagógicas passam a
ser repensadas e cursos à distância começaram a utilizar a internet como mais um
instrumento valioso para transmissão e construção do conhecimento. Para Barros
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(2000) esta visão recai sobre as tecnologias e metodologias de aprendizagem, na
perspectiva de que elas devem proporcionar a transmissão da informação, a
aprendizagem colaborativa, a estratégia de tomada de decisões e a capacidade de
resolver problemas. O conhecimento do conteúdo, da tecnologia e sua análise são
complementados pela aplicação da informação, ou seja, o aluno deve ser capaz de
ir além da aquisição da informação, estabelecendo relações e construindo novos
conhecimentos.
A EAD hoje incorpora novos elementos motivacionais e interativos que são
utilizados de forma a dinamizar, integrar, enriquecer e expandir os materiais
instrucionais em cursos via web, além de propiciar novas formas de interação e
comunicação

entre

professores/alunos,

alunos/conteúdo,

alunos/alunos

e

alunos/interface.
Segundo Fleming (1998, p. 187) já dizia que construir espaços de
aprendizado na web:
significa oferecer oportunidades para aprendizes virtuais para ver
imagens ou diagramas, para aprendizes verbais e textuais para ouvir
e ler explicações, e para aprendizes ativos para aprender por
descobertas ou atividades. Parece desencorajador, mas não é tão
difícil quanto parece. Oferecendo diferentes oportunidades fará com
que os aprendizes se sintam mais confortáveis desde o começo, e
pode ajudar a confirmar que eles não sejam distraídos por assuntos
que não lhes sejam necessários. Outro benefício é fazer do espaço
de ensino um ambiente mais rico e excitante.

De acordo com esta perspectiva, os alunos ou usuários de um curso a
distância via web, quando em contato com diferentes formas de apresentação do
conteúdo de um curso via rede, seja um vídeo, uma animação ou mesmo um áudio,
se sentem mais motivados para aprender e contemplados no seu estilo cognitivo.
Estas novas metodologias e tecnologias, incorporadas aos cursos de EAD via
web, devem ser sistematizadas para que a sua elaboração e implantação possam
atingir os objetivos educacionais propostos. Sob esta ótica, o processo de geração
de cursos a distância via web deve ser cuidadosamente planejado sob o ponto de
vista pedagógico e fundamentado nos conhecimentos de profissionais das áreas de
conhecimento específico do curso, design instrucional, design de interface,
ergonomia e usabilidade de interfaces; por isso a elaboração de cursos a distância
necessita de equipes multidisciplinares.
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Uma equipe multidisciplinar pode ser definida como:

Um grupo de indivíduos com contributos distintos, com uma
metodologia compartilhada frente a um objetivo comum, cada
membro da equipe assume claramente as suas próprias funções,
assim como os interesses comuns do coletivo e todos os membros
compartilham as suas responsabilidades e seus resultados (ZURRO;
FERREROX; BAS, 1991, p. 29).

Esta equipe deve estar atenta, pois, ao projetar interfaces para cursos a
distância via web, deve utilizar adequadamente princípios de ergonomia e
usabilidade de modo a proporcionar aos alunos e usuários a sensação de estar em
um ambiente construído especialmente para ele.
De acordo com a Associação Brasileira de Ergonomia (2003, p. 3):

Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas com
tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e
projetos que visem melhorar, de forma integrada e não dissociada, a
segurança, o conforto, o bem-estar e a eficácia das atividades
humanas.

Ou seja, ao aplicar este conceito para desenvolver um curso a distância é
necessário

conhecer

as

características

físicas,

socioeconômicas

e

as

tarefas/atividades que o aluno ou usuário irá realizar no curso. São estas
informações que contribuem para que o mesmo esteja de acordo com o perfil do
público-alvo.
A usabilidade é parte dos objetivos e da metodologia ergonômica de
adequação das interfaces tecnológicas às capacidades humanas, físicas, cognitivas
e emocionais. Assim sendo, a usabilidade aplicada ao desenvolvimento de
interfaces para cursos a distância via web deve ter como exigência, de acordo com
Moraes (2002), a identificação do seu aluno ou usuário, no que diz respeito às suas
características físicas, necessidades e tarefas que por ele serão desenvolvidas,
visando a experiência de aprendizagem mais adequada.
Ainda mais, projetar uma interface, para um curso a distância via web, que
seja confortável, contribui para minimizar o sentimento de solidão que muitas vezes
os alunos de curso a distância sentem, e por fim é importante proporcionar um
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ambiente rico em situações de aprendizagem, e com isto, minimizar a evasão no
curso a distância.

1.1 O CONTEXTO DO CURSO A DISTÂNCIA VIA WEB: O AFS INTERCULTURA
BRASIL
O AFS Intercultura Brasil é uma organização não governamental (ONG), sem
fins lucrativos, promotora da paz, fundada em 1956, que visa ajudar a construir um
mundo solidário por meio do intercâmbio cultural entre os povos. Esta ONG é
membro do AFS Intercultura Programs, antigo American Field Service, cujos
programas de intercâmbio ajudam a desenvolver a cidadania e oferecem aos
participantes a oportunidade de imersão em outras culturas, crescimento pessoal,
expansão de possibilidades no campo social e profissional, assim como o
aprendizado de outras línguas e costumes.
Esta ONG está presente em 53 países como, por exemplo: Alemanha,
Tailândia e Estados Unidos; anualmente realiza 10.000 intercâmbios no mundo e
possui 30.000 voluntários ativos no mundo.
O AFS atua da seguinte maneira: i) na promoção do aprendizado intercultural,
por meio de intercâmbio cultural entre os povos, sobretudo para jovens que desejam
estudar ou trabalhar voluntariamente no exterior; ii) na formação de uma rede de
voluntários comprometidos com os valores da instituição, com o desenvolvimento da
cidadania e com a construção de um mundo melhor.
Em cada cidade em que o AFS está presente, conta com um comitê
composto de Presidente e Conselheiro local. Os Comitês instalados sediados em um
determinado estado congregam um ou mais municípios.
Esta ONG oferece vários cursos, dentre eles o curso Voluntariado, Conceitos
e Motivações, que era ministrado presencialmente até 2009, quando o AFS Brasil
decidiu oferecê-lo a distância, uma vez que esta ONG está com comitês nas cinco
regiões brasileiras, oferecendo cursos em 83 cidades. A realização presencial deste
curso demandaria tempo e altos custos para reunir um grupo de interessados que
poderiam vir de diferentes localidades.
A forma de ingresso no curso é feita por meio de convite enviado para os
voluntários e para os treinadores regionais por e-mail. Este curso não é pré-requisito
para que as pessoas sejam voluntárias desta ONG, mas é exigido para os que
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desejam fazer outros cursos. O aluno do curso é um voluntário cadastrado e com
termo de adesão na organização, que recebe o link para preenchimento da ficha no
Google Apps. Este curso é oferecido com o objetivo de nivelar o conhecimento sobre
voluntariado e sobre o voluntário do AFS.

1.2 OBJETO DO ESTUDO
Os cursos do AFS oferecidos a distância no Brasil ainda não foram avaliados
apesar de terem sido iniciados em 2009.
Considerando

a

importância

da

usabilidade

no

planejamento

e

desenvolvimento de interfaces de cursos a distância via web, torna-se imperativo
avaliar a interface gráfica do curso a distância Voluntariado, Conceitos e Motivações,
oferecido pela Organização Não Governamental (ONG) American Field Service
Intercultura Brasil (AFS), levando em consideração as recomendações ergonômicas
e de usabilidade. Cabe esclarecer que o objeto deste estudo não é a interface do
Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) no qual o curso está hospedado, uma vez
que este estudo se propõe a avaliar a usabilidade da interface do curso Voluntariado
Conceitos e Motivação do AFS Intercultura Brasil, ou seja, como o design de
interface (conteúdo, botões, links, jogos) foi projetado para o usuário ou aluno sob o
ponto de vista da usabilidade, quer dizer, da sua facilidade de utilização e não da
sua abordagem instrucional.
A avaliadora obteve autorização do superintendente do AFS Intercultura Brasil
para avaliar este curso, conforme declaração apresentada em anexo (ANEXO A).

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
2.1 BREVE HISTÓRICO
No Brasil, pode-se dizer que a primeira iniciativa de educação a distância que
se tem notícia foi na década de 1923, com a transmissão de aulas pela rádio
Roquete Pinto. Em seguida, foram os cursos por correspondência como o do
Instituto Monitor na década de 1939 e do Instituto Universal Brasileiro iniciado em
1941, que foram os maiores responsáveis pelo ensino a distância no Brasil. Estes
Institutos ainda estão em funcionamento e oferecem cursos supletivos, além de
cursos profissionais como, por exemplo, montagem de computadores.
O Quadro 1 resume os principais marcos históricos das experiências de
cursos a distância no Brasil.
Quadro 1- Experiências de Educação a Distância no Brasil.
Ano
Projeto
1923 Fundação da Rádio Sociedade
Educativa

1941 Instituto Universal Brasileiro

1959 Movimento de Educação de Base
(MEB)

1969 Sistema Televisão Educativa (TVE) do
Maranhão

1970 Projeto Minerva

Descrição e Objetivos
No Rio de Janeiro, por Roquete Pinto,
como o marco inicial da EAD no Brasil.
Responsável pela transmissão na época
de programas de literatura,
radiotelegrafia e telefonia, de línguas, de
literatura infantil e outros de interesse
comunitário.
Dedicado à formação profissional de
nível elementar e médio, utilizava
material impresso.
A Diocese de Natal no Rio Grande do
Norte criou escolas radiofônicas que
deram origem ao MEB. Seu foco era
alfabetizar e apoiar os primeiros passos
da educação de milhares de jovens e
adultos, principalmente nas regiões Norte
e Nordeste do Brasil, Foi descontinuado
por ação do governo pós 1964.
Em apoio ao trabalho de orientadores de
aprendizagem, nos estudos de 5ª. a 8ª.
Séries do ensino fundamental, utilizando
programas de televisão e material
impresso.
Oferecia cursos de Capacitação Ginasial
e Madureza Ginasial produzidos pela
Fundação Padre Landell de Moura –
FEPLAN e pela Fundação Padre
Anchieta. Implementado durante período
conhecido como “o milagre brasileiro”, o
foco era educar a mão de obra.

(Continuação)
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(Continuação)
Ano
Projeto
1973 Projeto Satélite Avançado de
Comunicações Interdisciplinares (SACI)

1974 Televisão Educativa do Ceará (TVE/CE)

Telecurso 2º. Grau
1978

1979 Fundação Movimento Brasileiro de
Alfabetização - MOBRAL - PAF
MOBRAL

1991 Um Salto para o Futuro

Descrição e Objetivos
Experimento educacional do Rio Grande
do
Norte,
para
capacitação
de
professores com nível primário completo
e incompleto. Apresentava-se no formato
de telenovela e atendia às quatro
primeiras séries do primeiro grau.
Vinculada a Fundação Educacional do
Ceará, para auxiliar o ensino de 1º e 2º
graus, transmitir cursos especiais e de
extensão.
Fundação Padre Anchieta (TV Cultura) e
a Fundação Roberto Marinho lançaram o
Telecurso 2º Grau, que até hoje está no
ar, utilizando programas de TV e material
impresso vendido em bancas de jornal,
para preparar os alunos para o exame
supletivo. Em 1995 foi lançado o
Telecurso 2000, nos mesmos moldes.
Teleeducação para aquisição das
técnicas de leitura e escrita atuou em
seis unidades da Federação: São Paulo,
Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraná e
Rio de Janeiro. Chegou a alfabetizar
cinco milhões de brasileiros. Foi extinta
no governo Collor e absorvida pela
Fundação Educar.
Em parceria do Governo Federal, das
Secretarias Estaduais de Educação e da
Fundação Roquete Pinto, tendo como
público-alvo
os
professores.
Este
programa vem crescendo e aprimorando
o
atendimento
aos
professores,
aumentando o número de telepostos
organizados pelas Secretarias de
Educação dos Estados.

Fonte: Almeida (2007, p. 25).

Estas iniciativas de educação a distância eram implementadas com o objetivo
de atingir um grande número de pessoas e seus modelos foram se modificando.
Hoje, já em 2012, com a popularização da internet, diversas instituições vêm
oferecendo cursos a distância utilizando diferentes recursos tecnológicos.
Um marco para a consolidação da Educação a Distância no Brasil foi a
criação da Secretaria Especial de Educação a Distância (SEED), pelo Ministério da
Educação (MEC), em maio de 1996. Como uma das suas realizações pode ser
citada o reconhecimento no ensino superior desta modalidade de ensino, conforme o
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art. 81 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), que foi
regulamentada pelo Decreto nº. 5.622 (BRASIL, 2005).
Ele prevê a oferta de disciplinas integrantes do currículo na organização
pedagógica e curricular de seus cursos superiores reconhecidos desde que não
ultrapasse 20% da carga horária total do curso presencial. No ano de 2011 a SEED
foi extinta, e os programas e ações relacionadas à EAD estão sob a
responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Inclusão –
SECADI.
O último Censo de EAD realizado no Brasil pela Associação Brasileira de
Educação a Distância (ABED), em 2010, mostra que no biênio 2009/2010 a procura
por essa modalidade cresceu de forma significativa. O levantamento, realizado no
ano de 2009 com 128 instituições, apresenta um total de 528.320 alunos que
estudaram em cursos acadêmicos. No ano de 2010, 198 instituições participaram
deste estudo e foram registradas 2.261.921 alunos que se matricularam nesta
modalidade. Do total de matrículas, observa-se que a procura maior é por cursos
corporativos. Estes correspondem a 38% da demanda, ficando na frente dos cursos
livres (33%) e dos cursos autorizados (29%). De acordo com este estudo, a maior
parte das matrículas nos cursos corporativos (95%) está em instituições que
oferecem os cursos nas duas modalidades – EAD e presencial, sendo a preferência
pelo formato a distância (BENTO, 2012).
Os cursos a distância costumam ser disponibilizados em Ambientes Virtuais
de Aprendizagem (AVA), estes ambientes possibilitam a promoção tanto de
atividades assíncronas, como por exemplo, o fórum, quanto síncronas, destacando
os chat e videoconferências. Os cursos a distância podem conter, textos, links para
sites ou vídeos e aulas construídas que reúnem textos, animações, vídeos, jogos,
simulações, entre outros recursos que permitem interação e interatividade para que
o aluno estude o conteúdo do curso. Assim, estes cursos podem ser avaliados de
acordo com diferentes perspectivas e essas avaliações podem também ter
diferentes focos.

2.2 INTERFACES PARA AMBIENTE DE APRENDIZAGEM BASEADO NA WEB
É importante dizer que existem na literatura muitas definições de interface,
mas a adotada para este estudo avaliativo foi: “a interface do usuário é definida
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oficialmente como elo de comunicação entre um ambiente, produto ou sistema e o
usuário” (HACKSON; REDISH, 1998; MARCHINI, 1995 apud LOHR, 2000, p. 162),
consistindo de objetos ou elementos projetados para comunicar a função do
ambiente. Quer dizer, uma interface de um curso a distância veiculado em um AVA
pode ser então definida como elemento que medeia o usuário ou aluno na tarefa de
aprendizagem, com o objetivo de promover o acesso, a interação e a instrução.
Para Fleming (1998, p. 183):

Criar espaços para o aprendizado na Web é semelhante à criação de
espaços para aprendizado em um museu. Em ambos os casos, o
público é transitório, move-se em diferentes ritmos e tem diferentes
experiências de aprendizado para fazer relação com o assunto em
questão. Tanto os aprendizes de museus quanto os da Web tendem
a perder a paciência facilmente, preferem informações de fácil
entendimento e querem experimentar as coisas sozinhas. Com seu
potencial para encorajar a interatividade e a experimentação, a
Internet tem muito a oferecer para a Educação a distância.

A experiência da interação dos alunos com a interface de um curso via web
não pode se limitar a um simples clicar de um mouse, pois há que se considerar os
fatores humanos envolvidos, ou seja, se os elementos incluídos no curso fazem
sentido para os usuários ou alunos. Em salas de aula tradicionais, o professor
orienta, auxilia e promove o processo de ensino-aprendizagem, no entanto, na web,
como o professor não está fisicamente presente, a interação do aluno se dá por
meio da interface projetada para o curso com elementos como, por exemplo, botões,
ícones, animações entre outros recursos, que devem levar em consideração as
características e interesses do seu público-alvo. Assim, o fator humano concretizado
pelas ferramentas utilizadas nos cursos a distância on-line é também considerado
usabilidade. Sendo a usabilidade o foco deste estudo avaliativo, adotou-se o
seguinte conceito:

Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia como interfaces de
usuário são fáceis de usar. A palavra "usabilidade" também se refere
a métodos para melhorar a facilidade de uso durante o processo de
design (NIELSEN, 2000, p. 50).

Segundo Lohr e Eikleberry (2001), o projeto de uma interface educacional é
um esforço desafiador que requer conhecimento de habilidades nas áreas de projeto
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visual e educacional, fatores humanos e psicológicos, pesquisa ergonômica,
ciências da computação e projeto editorial. Muitas recomendações estão disponíveis
para dar suporte ao projetista, mas muitas entre elas não se encaixam nas
necessidades específicas da interface para cursos via web. Nielsen (1999) diz que,
muitas das interfaces de ambientes existentes apresentam problemas de arquitetura
da informação, de organização de elementos visuais, de interatividade e de
funcionamento.
Como prática, a Ergonomia compreende a aplicação de tecnologia da
interface homem-sistema ao projeto ou modificações de sistemas para aumentar a
segurança, conforto e eficiência do sistema e da qualidade de vida. Hall, Watkins e
Eller (2003) destacam que educação baseada na web deve possuir diferentes
recursos dependendo do público-alvo, do contexto e do meio. Embora projetistas
sejam forçados a considerar estas questões, um curso baseado na web deve
considerar que os fatores mais importantes para guiar o processo inteiro de criação
do projeto de interface são os objetivos da aprendizagem.
Neste sentido, Fleming (1998), propõe observar como as pessoas estudam na
internet e verificar as suas expectativas em relação ao curso. A interface construída
para o curso deve proporcionar ao estudante que ele saiba responder questões de
navegação e direcionadas ao propósito da aprendizagem, explicadas no Quadro 2.
Quadro 2 - Objetivos do usuário e expectativas de aprendizagem.
Primeiro Nível
(perguntas gerais sobre navegação)

Segundo Nível
(perguntas direcionadas ao propósito)

Onde estou?
Para onde posso ir?
Como posso chegar lá?
Como posso voltar para onde eu estava?
Por onde devo começar?
Eu preciso de conhecimentos ou ferramentas
especiais?
Como eu sei que o que você disse é
verdade?
Como eu consigo informação que é correta
para mim?
Como eu posso experimentar sozinho?
E se eu quiser aprender mais (ou menos)?
E se eu tiver perguntas?

Fonte: Fleming (1998).

Observando o Quadro 2, é importante entender que a equipe ao projetar uma
de interface gráfica para cursos a distância via

web deve nortear o seu
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desenvolvimento procurando responder às questões propostas para a navegação
das tela e para os propósitos da aprendizagem .

2.3 CRITÉRIOS DE ERGONOMIA E USABILIDADE
Os "Critérios Ergonômicos" são constituídos por um conjunto de qualidades
ergonômicas que as interfaces humano-computador devem apresentar. Estes
critérios foram desenvolvidos por dois pesquisadores: Dominique Scapin e Christian
Bastien, em 1993. Para melhor entendimento desta área de estudos foram
identificadas referências de estudiosos do assunto.
Para Leonardy e Digby (1992 apud MORAES; MONT’ALVÃO, 2003), a
ergonomia desempenha um papel importante na garantia da usabilidade e uma
melhor performance para produtos e, consequentemente para os cursos.
Segundo Moraes e Mont’Alvão (2003), a Ergonomia como ciência trata de
desenvolver conhecimentos sobre as capacidades, limites e outras características
do desempenho humano e que se relacionam com o projeto de interfaces, entre
indivíduos e outros componentes do sistema. Como afirma Chapanis (2002, apud
MORAES, 2002), em qualquer sistema de equipamentos utiliza-se ou envolve-se
pessoas, pois os sistemas são sempre elaborados com algum objetivo humano:
 eles existem para atender a determinada necessidade humana;
 eles são planejados e construídos pelo ser humano;
 são criaturas humanas que os manejam, supervisionando-os, alimentandoos, observando-lhes o funcionamento e cuidando de sua manutenção (MORAES,
2002).
Karwowski (1996 apud MORAES; MONT’ALVÃO, 2003), diz que a Ergonomia
é um corpo de conhecimentos sobre as habilidades e outras características
humanas que são relevantes para o design. Projeto ergonômico é a aplicação da
informação ergonômica ao design de ferramentas, máquinas, sistemas, tarefas,
trabalhos e ambientes para o uso seguro confortável e efetivo. Assim sendo, ela
deve ser aplicada na criação/desenvolvimento de cursos hospedados em AVA.
Chapanis (1994 apud MORAES, 2002), afirma que a abordagem ergonômica
em relação ao design pode ser resumida como o princípio do design centrado no
usuário: se um objeto, um sistema, ou um ambiente é projetado para o uso humano,
então seu design deve se basear nas características físicas e mentais do seu
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usuário humano. O objetivo é alcançar a melhor integração possível entre o produto
e seus usuários, no contexto da tarefa (trabalho) que deve ser desempenhada, ou
seja, os cursos desenvolvidos para a web devem ser criados observando este
aspecto. Mas, o que se percebe é que constantemente projetos são implementados
para os usuários, sem os conhecimentos de suas características e sem a sua
participação.
Em sua pesquisa, Eason (1995), afirma que a abordagem de design para o
usuário é dominante em projetos que considerem estudos ergonômicos, pois
projetistas assumem que conhecem os usuários e adotam procedimentos em nome
e interesse do usuário. Na abordagem de design com usuários, o projetista
considera importante o conhecimento e entendimento a cerca do usuário, seus
valores; o usuário é considerado um colaborador no processo de construção do
projeto. A aplicação desta abordagem é mais eficaz em projetos em que se conhece
a realidade do usuário, como por exemplo, intranets ou sistemas especialistas e
cursos a distância
Bastien e Scapin (1993 apud SANTOS, 2000, p. 79), a partir de uma forte
análise de uma base de recomendações ergonômicas, desenvolveram um conjunto
de oito critérios ergonômicos que são subdividos em 18 subcritérios que devem
aplicados em intervenções ergonômicas.
1. Orientação
1.1. Prompting
1.2. Grupamento/distinção de itens
1.2.1. Grupamento/distinção por localização
1.2.2. Grupamento/distinção por formato
1.3. Feedback imediato
1.4. Legibilidade
2. Carga de trabalho
2.1. Brevidade
2.1.1. Concisão
2.1.2. Ações mínimas
2.2. Densidade de informação
3. Controle explícito
3.1. Ações explícitas do usuário
3.2. Controle do usuário
4. Adaptabilidade
4.1. Flexibilidade
4.2. Experiência do usuário
5. Gerenciamento do erro
5.1. Proteção ao erro
5.2. Qualidade das mensagens de erro
5.3. Correção de erro
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6. Consistência
7. Significados de códigos
8. Compatibilidade

A usabilidade é outro conceito importante para este estudo, pois é geralmente
considerada como o fator que assegura que os produtos são fáceis de usar,
eficientes e agradáveis (PREECE, 2002). Mais especificamente a usabilidade é
dividida nos seguintes princípios: (i) ser eficaz no uso (eficácia), (ii) ser eficiente no
uso (eficiência), (iii) ser segura no uso (segurança), (iv) ser de boa utilidade
(utilidade), (v) ser fácil de aprender (learnability) e (vi) ser fácil de lembrar como se
usa (memorability). Ao de desenvolver interfaces para cursos a distância via web
deve-se ter como objetivo que elas sejam: interativas, divertidas, esteticamente
agradáveis e apreciáveis; e principalmente no que se refere à experiência que esta
proporcionará ao aluno, isto é, como o aluno se sentirá na interação com o curso.
É necessário o conhecimento destas abordagens para a sua aplicação
apropriada uma vez que as duas abordagens (de ergonomia e de usabilidade)
sempre estarão presentes no processo de desenvolvimento de cursos via web, por
isso os projetistas devem considerar as características dos futuros usuários. Assim,
para atingir os objetivos de aprendizagem de um projeto de interfaces para cursos
na web há que se aplicar os conhecimentos de estudos ergonômicos de design para
usuários e estudos que identifiquem informações sobre o contexto de uso, design
com usuários. A usabilidade neste contexto deve ser uma preocupação constante e
deve envolver todos os usuários do sistema como alunos e tutores.

2.4 O CURSO A DISTÂNCIA VOLUNTARIADO CONCEITOS E MOTIVAÇÕES
O curso a distância Voluntariado Conceitos e Motivações foi elaborado por
uma equipe de profissionais do AFS com o intuito de nivelar os conhecimentos que
os voluntários possuem sobre o voluntário do AFS.
O AFS contratou uma instituição com larga experiência na área de EaD para
implementar o curso a distância Voluntariado Conceitos e Motivações que possui
uma equipe multidisciplinar de profissionais composta de designer, designer
didático, ilustrador e animador que realizou o desenho instrucional e o design de
interface. A equipe de conteudistas do AFS e os profissionais da empresa
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contratada se reuniram semanalmente durante um período de seis meses
aproximadamente com o intuito de aprovar e validar o curso a distância.
O curso Voluntariado Conceitos e Motivações possui carga horária de seis
horas e é disponibilizado no AVA Moodle. O Moodle foi customizado para que
atendesse as necessidades do curso, não possui encontro presencial, sendo a
mediação do curso realizada inteiramente a distância, e conta com dois tutores que
são profissionais da área de educação e comunicação.

Figura 1 - Tela de apresentação do Curso Voluntariado Conceitos e Motivações.

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

As três unidades que compõem o curso são: (1) Trabalho Voluntário na qual
é definido o conceito de voluntariado e apresenta a lei do serviço voluntário;
(2) A Declaração Universal do Trabalho Voluntário na qual o aluno pode conhecer
como surgiu esta declaração e os critérios da ação voluntária; e (3) Aprendizagem
Intercultural, que apresenta

o trabalho voluntário desenvolvido pelo AFS e a

contribuição que aprendizagem intercultural pode trazer para promover a paz entre
os povos, de acordo com a tela apresentada na Figura 1.
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Figura
2 –2Tela
denavegação
navegação
curso.
Figura
- Telade
deorientação
orientação de
dodo
curso.

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).
A apresentação do curso contém também a orientação de como o aluno pode

navegar pelas unidades e como acessar informações extras relacionadas a cada
unidade, uma forma de ajuda que é possível ser visualizada na Figura 2.
A navegação de cada unidade do curso é realizada por setas localizadas na
parte inferior da tela. E ao finalizar uma unidade, o aluno acessa a seguinte nos
botões localizados na parte superior da tela, com os seus respectivos títulos.
A unidade que já foi estudada recebe um símbolo de ticado, conforme mostrado na
Figura 3. Então, é possível navegar dentro das unidades por meio das setas e
passar de uma unidade a outra por meio dos botões correspondentes.
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Figura 3 - Navegação do curso.

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

Figura
- Informação
sobre
númerodedetelas
telasdedecada
cadaUnidade.
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Figura
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oo
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Fonte:
AFS
Intercultura
Brasil
(2012).
Fonte:
AFS
Intercultura
Brasil
(2012).
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Cada Unidade possui um número de telas que é possível ser identificado na
parte inferior, por meio de numeração, como, por exemplo, 6 de 8 conforme a
Figura 4.

Figura 5Figura
– Tela
botões
conteúdo
auxiliar
e Mapa
5 - com
Tela com
botõesde
de conteúdo
auxiliar
e mapa.
Pessoal

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).
As informações extraconteúdo são disponibilizadas na parte superior direita

da tela, que são acessadas pelos botões de conteúdo auxiliar, e são: refletindo, linha
do tempo, vídeo e música, como mostra a Figura 5. As informações contidas nestes
botões são diferentes em cada tela, pois estas se relacionam com o conteúdo que
está sendo apresentado. Os botões quando não apresentam conteúdo aparecem na
tela em tons de cinza.
O curso possui uma atividade a partir da qual o aluno pode, ao longo das
unidades, construir o seu próprio conceito de voluntariado; esta atividade se chama
mapa pessoal e é apresentado na Figura 5. Ou seja, o recurso do mapa pessoal é
um registro individual do aluno sobre a sua percepção de voluntariado, que pode ser
gravado e impresso.
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Figura 6 – Link interno que abre janela pop-up.
Figura 6 - Link interno que abre janela pop-up.

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).
Figura 7– Janela com link para site.
Figura 7 - Janela com link para site.

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

Fonte: AFS Intercultura Brasil (2012).

30

Em várias telas são utilizados links como o mostrado na Figura 6. O texto em
fonte azul representa um link para indicar que ao ser clicado com o mouse abrirá
uma janela que permite ao aluno obter mais informações sobre um determinado
tema.
Outra possibilidade, conforme a Figura 7, é a utilização do texto em azul que,
ao clique do mouse, abre um site de internet.
Figura 8. - Tela do jogo.

Fonte:
AFS
Intercultura
Brasil (2012).
Fonte:
AFS
Intercultura
Brasil

(2012).

A Figura 8 exibe um dos jogos que compõe o curso, este jogo foi adaptado de
uma dinâmica, onde o objetivo é demonstrar a importância do trabalho em equipe.
Nesta seção foi apresentada a interface gráfica do curso a distância, a sua
navegação e a forma de interação dos alunos com o conteúdo do curso que se dá
por meio de botões, links, atividades e jogos. Assim, interface gráfica permite aos
usuários diferentes oportunidades de explorar e aprender o conteúdo do curso.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A avaliação é uma atividade diária. Ao pensar em avaliação esta nos leva a
refletir sobre as escolhas cotidianas, e estas decisões podem ser formais ou
informais. Neste estudo avaliativo foi desenvolvida uma avaliação formal
(WORTHEN;

SANDERS;

FITZPATRICK,

2004)

que

obedeceu

as

etapas

apresentadas neste capítulo.
Avaliação de usabilidade aplicada a cursos a distâcia via web é uma área de
conhecimento ainda nova, que trata de interfaces, usabilidade e interação da
interação humano-computador (IHC). A seleção de métodos de avaliação de
usabilidade para determinar os problemas de usabilidade é influenciada pelo tempo,
custo, eficiência, eficácia e facilidade de aplicação (SSEMUGABI; DE VILLIERS,
2007).
Os métodos de avaliação de interface possuem diferentes propostas, uma vez
que é necessário compreender as diferentes características de cada método e o
mais apropriado para avaliar e ser utilizado em uma dada interface; a sua definição é
determinada pelo contexto de uso e pela fase de desenvolvimento em que se
encontra a interface. As principais diferenças entre os métodos são a etapa do ciclo
de design do curso em que devem ou podem ser aplicados (durante o ciclo de
desenvolvimento ou após o produto estar pronto), a técnica utilizada para coletar os
dados (desde entrevistas até experimentos em laboratórios), os tipos de dados
coletados (quantitativos ou qualitativos), e ainda o tipo de análise feita (o avaliador
pode prever potenciais problemas ou interpretar os dados obtidos) (PREECE et al.,
1994).
A questão avaliativa que norteou este estudo foi:
Como os critérios de ergonomia e usabilidade são utilizados/aplicados no
curso Voluntariado, Conceitos e Motivações?
A partir da questão avaliativa foi elaborado o Quadro de Critérios que permitiu
identificar as categorias de estudo, seus indicadores e padrões que deram origem ao
processo de seleção e adaptação do instrumento de avaliação utilizado (Quadro 3).
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Quadro 3 - Categorias, indicadores e padrões de avaliação.
Categoria
Usabilidade da
interface

Cursos a distância via
web

Design instrucional
centrado no aluno

Indicadores
Visibilidade do status do
sistema.
Controle do aluno e liberdade.
Consistência e padrões.
Prevenção de erros, em
particular prevenção a erros de
usabilidade.
Reconhecer ao invés de
relembrar.
Flexibilidade e eficiência de
uso.
Estética e minimalismo no
design.
Auxiliar usuários a reconhecer,
diagnosticar e recuperar ações
erradas.
Ajuda e documentação.
A simplicidade de organização
do curso navegação e
estrutura.
Relevância do conteúdo do
curso para o aluno e o
processo de aprendizagem.
Clareza de objetivos, metas e
resultados.
Eficácia da aprendizagem
colaborativa.
Nível de controle do aprendiz
Suporte para abordagens
pessoalmente significativas
para a aprendizagem.
Reconhecimento, diagnóstico e
recuperação de erro cognitivo.
Orientação, feedback e
avaliação.
Contexto significativo para o
domínio e aluno.
Motivação do aluno, a
criatividade e a aprendizagem
ativa.

Padrões
Não apresenta problemas
Problema catastrófico
Grande problema
Problema médio
Pequeno problema
Problema estético

Fonte: A autora (2012).

3.1 ABORDAGEM
Para este estudo avaliativo, foi selecionada a abordagem centrada em
especialistas, que segundo Worthen, Sanders e Fitzpatrick (2004, p. 195) é
adequada a este estudo uma vez que:
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Coletivamente, as abordagens da avaliação centrada em
especialistas enfatizam o papel crucial do parecer do especialista e
da sabedoria humana no processo avaliatório e concentram a
atenção em questões importantes como os padrões (e o grau de
publicidade) que devem ser usados na apresentação de juízos sobre
programas.

Esta abordagem foi integrada à avaliação da interface utilizando as
heurísticas (HE) de Nielsen que envolvem a avaliação por especialistas com
experiência na área de domínio e/ou Interação Humano-Computador (IHC). Elas
foram adaptadas do instrumento de SSEMUGABI; DE VILLIERS (2010).
O termo ‘avaliação heurística’ em IHC foi introduzido por Jakob Nielsen e Rolf
Molich no início da década de 1990, quando propuseram um método pelo qual o
projetista aplica um número de princípios ou heurísticas ao projeto. O termo cunhado
por Nielsen e Molich descreve um método no qual um pequeno grupo de avaliadores
examina uma dada interface e procura por problemas que violem alguns princípios
gerais do bom projeto de interface (SANTOS, 2002).
A aplicação do método de avaliação heurística, segundo Nielsen (1999), deve
ser realizada por um grupo de três a cinco especialistas experientes ou treinados
em usabilidade. Eles realizam um julgamento de valor sobre as qualidades
ergonômicas de cada item que compõe a interface. Esta é uma técnica eficaz na
melhoria da interação usuário-computador.
Ainda segundo este autor, este método é composto de duas etapas: na
primeira os avaliadores realizam a inspeção na interface seguindo critérios
ergonômicos. Esta avaliação é acompanhada por um observador que pede ao
avaliador que na interação com a interface verbalize o que for ferindo o bom projeto
de interface. O observador anota cada comentário para produzir um relatório
individual. Na segunda etapa, ele se reune com os especialistas com o objetivo de
que cada um comente os seus achados, e assim, revejam a suas avaliações,
podendo alterar o grau de gravidade atribuído a cada heurística. Esta reunião
permite refinar a avaliação realizada com o instrumento individualmente, e que mais
informações sejam agregadas ao relatório final de avaliação.
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3.2 ADAPTAÇÃO E VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO
Para que se pudesse responder a questão avaliativa, a autora deste estudo
utilizou dados quantitativos e qualitativos. Assim procurou atender à proposta de
(WORTHEN; SANDERS e FITZPATRICK, 2004, p. 469) quando afirmam que: “Dada
a amplitude de suas tarefas, os avaliadores precisam ter um leque bem grande de
“instrumentos” que abarquem tanto os métodos quantitativos quanto qualitativos.”
O instrumento de avaliação utilizado foi selecionado após levantamento e
revisão bibliográfica sobre o tema usabilidade de interface. O artigo de Ssemugabi e
De Villiers (2010) apresenta uma pesquisa que utilizou o instrumento que está
dividido em três categorias: a categoria 1 é composta da adaptação do original em
inglês das 10 heurísticas de Jacob Nielsen, a categoria 2 contém duas heurísticas,
e a categoria 3, oito heurísticas. Para cada heurística o avaliador deve atribuir um
grau de gravidade conforme Quadro 4. A tradução, adaptação e utilização do
instrumento pela autora deste estudo foram autorizadas pelo autor (ANEXO B).

Quadro 4 - Escala de classificação para a gravidade de problemas de usabilidade.
Descrição
Problema estético: não vai afetar o uso do sistema.
Corrigi-lo se possível.
Pequeno problema: os usuários podem facilmente trabalhar em
torno dele. A correção é de baixa prioridade.
Problema Médio: os usuários são susceptíveis de encontrar este
problema, mas irão se adaptar rapidamente. A correção é uma
prioridade média.
Grande problema: os usuários encontrarão dificuldades, este
problema é difícil, mas podem trabalhar em torno dele.
A correção deve ser uma alta prioridade.
Problema catastrófico: os usuários não serão capazes de fazer o
seu trabalho devido a este problema. A correção é obrigatória.
Não Aplicável: Não é considerado como um problema.

Grau de gravidade
1
2
3

4

5
N

Fonte: Pierotti (1996).

A necessidade de adaptação do instrumento se deu devido ao mesmo ter sido
originalmente utilizado para avaliar interface do AVA – WebCTTM, e para este estudo
avaliativo o instrumento precisava estar de acordo com a avaliação da interface
gráfica de um curso a distância via web. Como exemplo, pode ser citado o fato do
termo site aparece nos critérios, o que não se aplicava a este estudo avaliativo. O
instrumento após tradução e adaptação foi validado por um especialista em
avaliação e um especialista em usabilidade. Foi acrescentado ao instrumento, por
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exemplo, um espaço para o avaliador comentar a respeito da heurística violada e na
categoria 2 do objeto foi acrescentado o item 11.8 (APÊNDICE A). O processo de
validação é importante porque a “Validade de face é, em geral, determinada por: a)
especialistas na questão, que consideram se o instrumento mede o que foi projetado
para medir” (VIEIRA, 2009, p. 147).

3.3 COLETA DE DADOS
A interface foi avaliada por um grupo de avaliadores composto por três
especialistas em IHC e um Mestre em Linguagens Visuais (Quadro 5).
Quadro 5 - Perfil dos avaliadores.
Avaliador
1

Qualificação
Especialista em IHC.

2

Mestre em Linguagens Visuais.

3

Especialista em IHC.

4

Especialista em IHC.

Atuação Profissional
Designer de Interface para cursos a
distância via web.
Designer de Interface e ilustrador para
cursos a distância via web.
Designer de Interface para cursos a
distância via web.
Designer de Interface para cursos a
distância via web.

Fonte: A autora (2012).

Observando o Quadro 5 é possível perceber que o perfil dos avaliadores
revela sua experiência na construção de interfaces gráficas para educação a
distância, além da formação em IHC.
A avaliação ocorreu em duas etapas. Na primeira, cada um dos especialistas
recebeu um login e senha para acesso ao Portal Educação do AFS, explicação
sobre carga horária e o púbico do curso. O local da avaliação foi em uma sala com
um computador conectado a internet, e o tempo de duração de cada avaliação foi de
cerca de uma hora e 30 minutos. Estes especialistas acessaram o curso tendo em
mãos o instrumento (APÊNDICE A) no qual identificaram as heurísticas violadas e
marcaram o seu grau de gravidade. No instrumento utilizado pelos especialistas em
IHC, para a realização da avaliação heurística na interface gráfica do curso, havia
questões fechadas para serem tabuladas e questões abertas com comentários
sobre cada conjunto de critérios ergonômicos de uma mesma categoria.
As avaliações foram realizadas isoladamente, evitando que um especialista
influenciasse o outro na sua avaliação. Este procedimento é importante a fim
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assegurar avaliações independentes e imparciais de cada avaliador. O observador
neste estudo foi a autora deste trabalho que elaborou o relatório desta atividade.
Este relatório tem como vantagem agregar informações ao relatório final, onde é
relatada a interação do especialista com a interface.
Após a conclusão das avaliações individuais foi realizada uma reunião com os
especialistas em uma sala com computador conectado a Internet e o curso aberto na
tela, nessa condição, cada um, com o seu instrumento pode discutir cada ponto
(heurística) que não atendeu (feriu) as características de um bom projeto de
interface e consultar sempre que necessário, a interface do curso, para que suas
averiguações fossem agregadas ao relatório final. Durante a reunião, os
especialistas alteraram alguns dos graus de gravidade atribuídos originalmente em
seus instrumentos nas suas avaliações individuais, o que pode ser visualizado por
uma indicação de um círculo no grau e uma seta apontada para o mesmo no
instrumento (APÊNDICE A). Cabe ressaltar que o objetivo desta reunião não era
buscar o consenso entre os avaliadores, mas realizar um debate das suas posições
para que elas fossem confirmadas no seu próprio instrumento.
Ao final da reunião o instrumento aplicado por cada especialista foi recolhido
para que os dados qualitativos e quantitativos fossem tabulados de acordo com a
frequência com que os graus de gravidade apareciam na interface, de acordo com
as heurísticas, e os comentários agregados à análise dos dados. Esta reunião
também permitiu que os avaliadores fizessem recomendações para a reformulação
do projeto da interface.

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO
Este estudo avaliativo foi realizado com um método de avaliação de
usabilidade que envolveu especialistas na área de IHC. Existem vários métodos
para determinar a usabilidade de uma interface gráfica, que podem ser combinados
de forma a construir ou a revisar interfaces gráficas em produção ou que já estejam
sendo utilizadas. Este estudo não realizou avaliação com os usuários ou alunos
devido a ter que adaptar o instrumento para ser disponibilizado on-line devido aos
alunos estarem geograficamente espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

4

RESULTADOS DO PROCESSO AVALIATIVO DA INTERFACE GRÁFICA DO
CURSO VOLUNTARIADO CONCEITOS E MOTIVAÇÕES
Um processo de avaliação requer, por um lado, agregar elementos

quantitativos, fator crucial no sucesso de um projeto de avaliação; por outro,
interpretar e incorporar os aspectos qualitativos. Assim, foi realizada uma análise
quantitativa (frequência) das questões fechadas do instrumento de acordo com a
escala de classificação para a gravidade de problemas de usabilidade (Quadro 4).
A análise qualitativa se deu em relação às questões abertas do instrumento
de avaliação da interface, a partir do registro da observação dos especialistas em
sua avaliação individual e da reunião com os especialistas.
A seguir é apresentada a análise dos dados da primeira e segunda etapas da
avaliação heurística com base no instrumento de avaliação (APÊNDICE A) utilizado
para este estudo avaliativo.

4.1 AS AVALIAÇÕES INDIVIDUAIS DOS ESPECIALISTAS
A primeira etapa da avaliação consistiu na análise do grau de gravidade
atribuído pelos avaliadores em cada heurística, em uma escala de 1 à 5 e N, onde 1
se refere a problema estético, 2 a pequeno problema, 3 a problema médio, 4 a
grande problema, 5 a problema catastrófico e N não é considerado um problema.
As Tabelas 1, 2 e 3 apresentam a distribuição da frequência de gravidade
com que os avaliadores classificaram cada heurística em cada categoria: critérios
gerais de usabilidade de interface, usabilidade da interface de cursos a distância via
web e critérios educacionais: design instrucional centrado no aluno, a partir do
instrumento.

Tabela 1 - Incidência de atribuição do grau de gravidade referente às heurísticas de
usabilidade, pelos avaliadores.
Nº
1
2
3
4
5

Heurística
Categoria 1: os critérios gerais de usabilidade da interface
Visibilidade do status do sistema.
Equivalência entre o sistema e o mundo real, isto é, entre o
modelo de design e modelo de usuário.
Controle do aluno e liberdade.
Consistência e padrões.
Prevenção de erros, em particular prevenção a erros de
usabilidade.

Grau de gravidade
1 2 3 4 5 N
1 2
1
1
1

3

1

1
2

1
2

1

1

2

(Continuação)
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(Continuação)
Heurística
Nº
Categoria 1: os critérios gerais de usabilidade da interface
6
Reconhecer ao invés de relembrar.
7
Flexibilidade e eficiência de uso.
8
Estética e minimalismo no design.
9
Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações
erradas.
10 Ajuda e documentação.

Grau de gravidade
1 2 3 4 5 N
2
2
3
1
2
1 1
1

1

1

1

2

1
1

Fonte: A autora (2012).

Na Tabela 1 é possível observar a frequência com que os avaliadores
classificaram o grau de gravidade para cada heurística referente à categoria 1
(os critérios gerais de usabilidade da interface), que é composta de 10 heurísticas.
Analisando a categoria 1 (critérios gerais de usabilidade da interface),
heurística 1: ‘Visibilidade do status do sistema’ , percebe-se que o grau de gravidade
3, foi considerado por dois avaliadores, sendo este um problema médio, e sua
prioridade para correção também é média, uma vez que os usuários conseguirão
se adaptar facilmente ao problema.
As heurísticas 4 (consistência e padrões), 6 (reconhecer ao invés de
relembrar) e 10 (ajuda e documentação) foram avaliadas por dois especialistas
como um grande problema: os usuários encontrarão dificuldades, uma vez que este
problema é difícil, mas podem trabalhar em torno dele. A sua correção deve ser
considerada como de alta prioridade. O que chama a atenção na avaliação das
heurísticas 4 e 6 é o fato de elas terem recebido grau de gravidade 4 por dois
avaliadores e os outros dois especialistas a teram avaliado

como não tendo

prioridade para correção. Quanto a avaliação da heurística 10, pode-se destacar que
um especialista a avaliou com prioridade catastrófica, ou seja, gravidade 5, a sua
correção é obrigatória. Apenas um avaliador considerou que deva ser corrigida, se
possível, pois isto não afetará o uso do sistema.
Para a heurística 5 (prevenção de erros, em particular a erros de usabilidade)
um especialista a classificou como de baixa prioridade para correção, um outro que
sua correção é de alta prioridade e dois como não havendo necesidade de correção,
ou seja, não há problema de usabilidade, o que demostra que os especialistas não
chegaram a um consenso a respeito desta classificação.
Observa-se que na heurística 7 (flexibilidade e eficiência de uso), dos quatro
avaliadores, três consideraram que ela apresenta grau de gravidade 1, portanto não
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há prioridade para correção. A heurística 2 (equivalência entre o sistema e o mundo
real, isto é, entre o modelo de design e modelo de usuário), é possivel notar que três
avaliadores não a consideram como um problema a ser corrigido.
E por fim, não houve consenso na avaliação da heurística 3 (Controle do
aluno e liberdade), uma vez que cada avaliador indicou um grau de gravidade
diferente para a mesma.
Tabela 2 - Incidência de atribuição do grau de gravidade referente aos critérios específicos
de cursos a distância via web, pelos avaliadores.
Heurística
Categoria 2: Critérios específicos para cursos a distância
Via Web.
11 A simplicidade de organização do curso navegação e estrutura.
12 Relevância do conteúdo do curso para o aluno e o processo de
aprendizagem.
Nº

Grau de gravidade
1

2

3

4

5

N

1

1

1

1

2

1

1

Fonte: A autora (2012).

Na categoria 2 (Critérios específicos para cursos a distância via web), a
heurística 12, como pode ser observado na Tabela 2, dois avaliadores consideram
que os usuários podem facilmente trabalhar em torno dele, pois a correção é de
baixa prioridade. Um considera que o grau de gravidade é 3, o que no caso
implicaria em uma prioridade média para a sua correção; um avaliador não a vê
como problema a ser corrigido. Observa-se que as visões desta heurística estão
muito diferentes umas das outras, não havendo consenso na percepção dos
avaliadores em relação à mesma em suas avaliações individuais.
Tabela 3 - Incidência de atribuição do grau de gravidade referente aos critérios
educacionais, pelos avaliadores.

Nº
13
14
15
16
17
18
19
20

Heurística
Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional
centrado no aluno, fundamentado na teoria da
aprendizagem
Clareza de objetivos, metas e resultados.
Eficácia da aprendizagem colaborativa (onde estiver
disponível).
Nível de controle do aprendiz.
Suporte para abordagens pessoalmente significativas para a
aprendizagem.
Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erro cognitivo.
Orientação, feedback e avaliação.
Contexto significativo para o domínio e aluno.
Motivação do aluno, a criatividade e a aprendizagem ativa.

Fonte: A autora (2012).

Grau de gravidade
1

2

3

4

5

1

3
2

1
1
1
2
1

N

2

1

3

1

2

1
1
1

2
2
2
2

40

A Tabela 3 apresenta a avaliação dos especialistas para a categoria 3
(critérios educacionais: design instrucional centrado no aluno, fundamentado na
teoria da aprendizagem). Para as heurísticas 13 (clareza de objetivos, metas e
resultados) e 15 (nível de controle do aprendiz) três avaliadores não consideram que
tenha problemas a serem corrigidos, o que demonstra que esta heurística está de
acordo com um bom projeto. Quanto à eficácia da aprendizagem colaborativa,
heurística 14, dois avaliadores consideraram que há problema catastrófico e dois
não consideram haver problema algum.
A heurística 20, ‘motivação do aluno, a criatividade e a aprendizagem ativa’
chama a atenção devido a diferentes níveis de gravidade

apontados pelos

avaliadores, uma vez que um avaliador considerou a sua correção obrigatória, outro
considerou grau de gravidade 1- que deve ser corrigido se possível, pois, não
afetará o uso do sistema; e dois avaliadores não a consideraram como problema.

4.2 ANÁLISE DAS QUESTÕES ABERTAS
Esta seção trata da análise das questões abertas. Para isso, foi construída
uma tabela que indica quais avaliadores apresentam comentários e a frequência
com que o fizeram.
Tabela 4 - Frequência dos problemas de usabilidade encontrados pelos especialitas
cada heurística.
Categoria/Heurística
Avaliador
Nº
Categoria 1: os critérios gerais da interface de usabilidade
1 Visibilidade do status do sistema:
1.1 Feedbak de gravação do da atividade do “Mapa Pessoal” não
1, 2, 3, 4
é claramente visível.
1.2 Não há feedback de finalização das Unidades 1 e 2, deveria
haver uma frase convidando para a Unidade seguinte e/ou 1, 2, 3, 4
uma imagem que resumisse o tema estudado.
1.3 A cor texto que abre uma a nova janela de conteúdo deveria
1, 3, 4
ser diferente da cor do texto que abre um site.
2
Equivalência entre o sistema e o mundo real, isto é, entre o modelo
de design e modelo de usuário.
3
Controle do aluno e liberdade:
3.1 Não há como defazer uma ação, nos exercícios os usuários
1, 2, 3, 4
precisam retornar a página anterior e recomeçar a tarefa.
3.2 Não é possível passar de uma unidade a outra pelas setas de
1, 2, 3, 4
navegação.

em
f

4
4
3
0

4
4

(Continuação)
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(Continuação)
Nº
4

5

6

7

8
9

10

Nº
11

12

Nº
13

Categoria/Heurística
Avaliador
Categoria 1: os critérios gerais da interface de usabilidade
Consistência e padrões:
4.1
Os vídeos não posuem a mesma padronização de
1, 2, 3, 4
apresentação e exibição
Prevenção de erros, em particular prevenção a erros de usabilidade:
5.1
Apenas uma atividade apresenta resposta ao usuário quando
1, 3, 4
ele comete um erro.
Reconhecer ao invés de relembrar:
6.1
O jogo da Unidade 1 não está claro quem é o persnagem que
1, 3, 4
representa o aluno.
Flexibilidade e eficiência de uso:
7.1
Os botões de conteúdo auxiliar (topo superior à direita da tela)
ao serem clicados deveriam automaticamente abrir e fechar as
1
abas.
7.2
Não há flexibilidade na navegação do curso. O aluno é
obrigado a navegar por setas de direção dentro da Unidade e
1, 3
para passar para outra Unidade é deve a clicar no botão da
Unidade desejada.
Estética e minimalismo no design.
Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações
erradas:
9.1
Nos jogos e na atividade ‘Mapa Pessoal’ não há orientação de
1, 2, 3, 4
como desfazer uma ação.
Ajuda e documentação.
10.1 A ajuda do curso deveria estar disponível em todas as telas do
1, 3, 4
curso e separada da apresentação do curso.
10.2 Não há botão de ajuda para os usuários inexperientes.
1, 3, 4
Categoria 2: Critérios específicos para cursos a distância via Avaliador
web.
A Simplicidade de organização do curso e estrutura:
11.1 Os botões das Unidades estudadas deveriam ter cor diferente
1, 3, 4
e manter o símbolo de ticado.
11.2 As telas/páginas que compõe cada unidade deveriam ter um
3
título de página em destaque.
11.3 Os botões das Unidades deveriam indicar a Unidade que o
aluno se encontra, por exemplo, como se estivesse
1
pressionado.
Relevância do conteúdo do curso para o aluno e o processo de
aprendizagem:
12.1 No jogo ‘Trabalho Voluntário’ deveria haver a possibilidade do
usuário/aluno selecionar o personagem que mais ele se
2, 3, 4
identificasse.
Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional centrado
Avaliador
no aluno, fundamentado na teoria da aprendizagem
Clareza de objetivos, metas e resultados:
13.1 Os objetivos do curso não estão descritos claramente na
2
Apresentação do curso.

f

4

3

3

1

2
0

4

3
3
f

3
1
1

3
f
1
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(Continuação)
Nº Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional
Avaliador
centrado no aluno, fundamentado na teoria da aprendizagem
13 13.2 Finalizar as unidades do curso com o objetivo dela para o
2
aprendizado.
14 Eficácia da aprendizagem colaborativa (onde estiver disponível)
14.1 Não há no curso a promoção de atividades colaborativas
2, 3, 4
15 Nível de controle do aprendiz
16 Suporte para abordagens pessoalmente significativas para a
aprendizagem.
16.1 Não há como monitorar e avaliar suas habilidades.
3
17 Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erro cognitivo.
18 Orientação, feedback e avaliação
18.1 As unidades 1 e 2 deveriam ter uma mensagem com uma
1, 2, 3, 4
imagem/ilustração que indicassem sua finalização.
18.2 O usuário/aluno não tem uma resposta do sistema que
indique o seu desempenho. Apenas no jogo do ‘Prêmio
1, 3
Nobel’.
19 Controle significativo para o domínio do aluno
19.1 O ícone da linha do tempo não reflete o seu conteúdo.
1
19.2 O ícone refletindo não é compreendido sem a legenda.
1, 3
19.3 O ícone do ‘Mapa Pessoal’ não é compreendido sem a
1, 3
legenda.
20 Motivação do aluno, a criatividade e a aprendizagem ativa.
20.1 O incentivo ao fórum e chat deveria estar dentro do curso e
2, 4
não apenas no AVA como atividade programada.
20.2 Incentivar no texto do curso o aluno acessar o conteúdo dos
nos botões de conteúdo auxiliar: refletindo, linha do tempo,
1, 3, 4
vídeo e música.

f
1

3
0

1
0
4
2

1
2
2

2
3

Fonte: A autora (2012).

A Tabela 4 revela que as HE 2 (Equivalência entre o sistema e o mundo real,
isto é, entre o modelo de design e modelo de usuário) , 8 (Estética e minimalismo no
design) e 15 (Nível de controle do aprendiz) não receberam nenhum comentário, o
que significa que estas heurísticas não apresentam problemas na usabilidade da
interface. A HE 1 (Visibilidade do status do sistema), 3 (Controle do aluno e
liberdade), 9 (Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações
erradas) e 4 (consistência e padrões) receberam quatro comentários cada uma
delas referentes aos problemas identificados pelos especialistas, necessitando de
atenção para o reprojeto da interface.

Uma preocupação forte dos avaliadores,

ainda em relação à categoria 1, pode ser observada nas HE 5 (Prevenção de erros,
em particular prevenção a erros de

usabilidade), 6 (Reconhecer ao invés de

relembrar) e 10 (Ajuda e documentação) onde cada uma delas recebeu comentários
de 3 avaliadores. Quanto à HE 7 foram identificados dois problemas, um no item 7.1
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que apenas um avaliador identificou, e o item 7.2, identificado por dois especialistas,
“O que não demanda uma preocupação forte para correção deste problema de
usabilidade na interface.”

Tabela 5 - Resumo da quantidade de problemas de usabilidade encontrados por avaliador.
Heurística
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total

Avaliador 1
3
0
2
1
1
1
2
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
2
3
1
21

Avaliador 2
2
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
1
0
0
0
1
0
1
11

Avaliador 3
3
0
2
1
1
1
1
0
1
2
2
1
0
1
0
1
0
2
2
1
22

Avaliador 4
2
0
2
1
1
1
0
0
1
2
1
1
0
1
0
0
0
1
0
2
16

Fonte: A autora (2012).

A Tabela 5 resume o número de problemas de usabilidade por heurística
encontrados por cada a avaliador, e também o total de aspectos indicados para
correção das 20 heurísticas. O especialista que mais encontrou problemas de
usabilidade foi o avaliador 3, seguido do avaliador 2.
A heuristica que mais apresentou problemas detectados pelos quatro
avaliadores foi a de número 1 (visibilidade e satus do sistema) seguida da de
número 3 (controle do aluno e liberdade).
O avaliador 3 foi o único a indicar problema na heurística 16 (Suporte a
aprendizagens significativas), mas o comentário que fez
merece atenção no reprojeto da interface gráfica.

avaliador (Tabela 4)
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Observando a Tabela 5, as heurísticas 2, 8, 15 e 17 não apresentaram
problemas, o que demostra que estas heurísticas estão de acordo com o bom
projeto de interface.

Tabela 6 - Frequência em que o grau de gravidade está presente nas heurísticas.
Heurística
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1

1

2
1
1
1

Grau de Gravidade
3
4
2

5

1
2

1
2
1

3
2

1
1

1

1

1
2

1
1
1
1

1
2

1

1
2
1
1
1
2
1

1
1
1
1
1

N
1
3
1
2
2
2
0
1
1
0
1
1
3
2
3
2
2
2
2
2

Fonte: A autora (2012).

A Tabela 6 permite observar a frequência do grau de gravidade com que os
avaliadores classificaram cada heurística. Ela mostra que há necessidade de
correção na interface das heurísticas 1, 4 e 6 (prioridade média). E como correção
obrigatória a heurística 6 onde dois avaliadores

a classificaram como grau de

gravidade 4.
A heurística 14 deve ter atenção para sua correção uma vez que dois
avaliadores a consideram com tendo um problema catastrófico, reafirmando o que já
havia sido constatado na Tabela 4.
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Tabela 7 - Somatório do grau de gravidade na interface.
Corrigir se
possível

Baixa
Prioridade

Média
Prioridade

Alta
Prioridade

Correção
Obrigatória

Não é considerado
um problema

12

9

12

8

6

33

Fonte: A autora (2012).

A Tabela 7 apresenta a totalização da frequência com que o grau de
gravidade está presente na interface. É possivel observar que a interface como um
todo não apresenta problemas graves de usabilidade, uma vez que ao analisá-la a
mesma apresenta 6 ocorrências para correção obrigatória e 8 para correção de alta
prioridade, o que não é relevante em relação ao total de ocorrências (33) que afirma
que as heurísticas não são consideradas um problema nem apresentam
necessidade de serem corrigidas, demonstrando a sua boa usabilidade; apesar de
os especialistas terem indicado para cada heurística, independentemente do grau de
gravidade, conforme Tabela 5, melhorias, sugestões e recomendações, conforme
descrito nas seções 4.2 e 4.3.

Gráfico 1 - Distribuição do grau de gravidade dos problemas presentes na interface gráfica.
0,41

0,15
0,11

0,15

Corrigir, se possível
Prioridade baixa

0,1

Prioridade média
Correção obrigatória
Catástrofe
Não é um problema

0,8
Fonte: A autora (2012).

O Gráfico 1 fornece infomações sobre o quanto a interface gráfica necessita
de correções. Como se pode observar, o curso atende aos critérios de usabilidade
em relação a 0,41 das heurísticas terem recebido a classificação dos avaliadores
como não ser considerada um problema e 0,15 dos problemas devem ser corrigidos,
se possível. Como de correção obrigatória foram identificadas 0,8 das respostas
para o grau de gravidade 5.
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4.3 AVALIAÇÃO HEURÍSTICA: A REUNIÃO COM OS ESPECIALISTAS
Esta etapa da análise se baseia nos resultados dos dados coletados a partir
da aplicação do instrumento e do relatório da reunião com os especialistas.
A heurística 3 (controle e liberdade) foi classificada pelos especialistas em
diferentes graus de gravidade, mas quando indagados sobre ela na reunião,
disseram que: “A atividade do ‘mapa pessoal’ não informa claramente que é possível
desfazer uma ação, existem as facilidades para que se desfaça uma ação , mas é
necessário testar (arriscar) antes, não está claro para o aluno/usuário. Sugiro que
deva ser inserida as nas instruções do curso como desfazer uma ação, por exemplo,
a utilização do recurso”. Outro comentário feito pelos especistas: “Os jogos não
posuem a possibilidade de reiniciar, é necessário retornar a tela anterior para
reiniciar o jogo”. Mesmo com estas considerações os especialistas não alteraram o
grau de gravidade desta heurística.
Embora na heurística 4 (consistência e padrões)

os quatro

especialitas

tenham dividido sua avaliação entre o grau de gravidade 3 (Problema médio) e
N (Não é um problema a ser corrigido), na segunda etapa da avaliação, onde todos
os avaliadores estavam reunidos, estes foram unanimes em afirmar que: “O vídeo
falta informar o tempo de duração.” “O ícone do vídeo demonstra que haverá
progresso do vídeo mas não há.” Portanto, em relação às telas em que os vídeos
são apresentados, esta deveria ter o mesmo padrão de tela de exibição, pois uma
não é igual a outra, uma possui controle de exibição de tela cheia, outra não, uma
possuia barra de progresso do vídeo e todas as telas não possuem tempo de
duração do vídeo, ferindo fortemente a heurística consistência e padrões.
Na heurística 10 (ajuda e documentação) os avaliadores chamaram a
atenção, no momento da reunião, para o fato de a ajuda do curso não dever estar na
apresentação deste, e sim em um módulo separado, vísivel e acessível na interface
para ser consultado a qualquer momento, pois: “A ajuda e documentação é um
recurso que deve estar disponível ao usuário/aluno a qualquer momento, o que feriu
o item 10.2 (A Informação neste recurso (ajuda) é fácil de pesquisar, focado na
tarefa, e lista meios concretos para realizar uma tarefa)” conforme o instrumento .
A heurística 11 – A simplicidade de organização do curso e estrutura - embora
tenha recebido diferentes graus de gravidade, que vai de baixa prioridade a
nenhuma, os avaliadores chamaram a atenção com comentários, como: “O símbolo
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de ticado deveria permanecer para indicar a Unidade que já foi estuda, e, também
uma cor diferente no ícone para destacar a unidade que já foi estudada”; “Quando
uma Unidade fosse finalizada deveria ter uma mensagem demostrando que ela foi
finalizada”; “Ao terminar uma Unidade manter a seta de próxima página, e não
obrigar o aluno a clicar no ícone da Unidade seguinte para estudar”. Estes
comentários demonstram a necessidade de adequar a interface a estas
recomendações.
Em relação à presença de pré-conceito no curso é tratada na heurística 12,
item 12.3, o material não traz pré-conceitos, tais como preconceitos raciais e de
gênero, que podem ser considerados ofensivos. Os avaliadores afirmaram que não
existe pré-conceito, uma vez que os quatro personagens que aparecem são de
gênero e raças diferentes. No entanto, não existe a possibilidade do aluno escolher
o personagem que mais se identifica para representá-lo no jogo. Os especialistas
comentaram que o sistema deveria oferecer a possibilidade do aluno/usuário fazer
esta escolha para não ferir as heurísticas 3 (controle e liberdade do usuário) e 7
(flexibilidade e eficiência de uso) quando se refere ao item 7.3 (O sistema é flexível
para permitir aos usuários ajustar as configurações para adequar-se), ou seja, para
personalizar o curso .
Quanto à eficácia da aprendizagem colaborativa, heurística 14, os
especialistas consideraram que o curso deveria estimular o aluno ao fórum e ao chat
e também promover atividades em grupo. Apesar de haver fórum, sua participação é
estimulada apenas por meio de e-mail que o AVA envia, ou seja, o AVA é
configurado para a cada participação dos alunos, estes receberem uma mensagem
contendo o conteúdo da postagem. A participação nas atividades assíncronas e
sícronas não é estimulada dentro do contexto de estudo das Unidades, e também,
não há atividade colaborativa no curso.
A heurística 17 (Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erro
cognitivo) que pertence à categoria 3, é possível identificar sua presenção ou não
nas atividades e nos jogos que compõem o curso. A classificação da gravidade
desta heurística ficou dividida entre prioridade alta, média e não há prioridade para a
correção. Porém, os comentários a respeito desta heurística indicam que deveria
conter mais atividades que permitissem ao aluno aprender com os seus próprios
erros, pois apenas um jogo no curso conduz o aluno a esta condição. Por exemplo,
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o aluno ao selecionar a opção incorreta, recebe uma dica que o auxilia a encontrar a
resposta correta.

4.4 CONCLUSÕES
A análise dos dados deste estudo avaliativo levam a concluir que:
 o feedback imediato ao se executar uma ação deve ser mais legível e com
uma tela que confirme a ação do aluno/usuário.
O atendimento à heurística 1 (visibilidade e satatus do sistema) permite maior
segurança por parte dos usuários/aluno ao salvar atividades, ao fazer e desfazer
ações (heurística 3 controle e liberdade); estes recursos podem conferir ao curso
uma alto grau de usabilidade.
 a padronização permite maior usabilidade no curso.
A padronização de todas as telas que compõem o curso, sejam elas telas
principais, ou telas com conteúdo extra, deve atender à heurística 4 (consistência e
padrões). Observou-se a necessidade das telas de exibição dos vídeos possuirem
os mesmos recursos de exibição, e nas Unidades a indicação de encerramento.
 um sistema de ajuda deve estar acessível a qualquer momento.
O atendimento à heurística 10 (ajuda e documentação) pode transmitir maior
segurança e confiabilidade ao curso, portanto mais usabilidade ao mesmo.
O sistema de ajuda deve ser fácil de acessar, como por exemplo, um botão com
uma interrogação onde o conteúdo é aberto é uma solução para a correção desta
heurística.
 o incentivo a atividades colaborativas é uma forma de aprender a trabalhar
em equipe.
A motivação do aluno, a criatividade e a aprendizagem ativa, a participação
nos fóruns e chat pode ser incentivada com textos relacionados ao conteúdo do
curso, atendendo à heurística 20, proporcionando que o curso atenda aos critérios
educacionais contidos na categoria 3 do instrumento.
As metáforas utilizadas, o uso de linguagem e termos semelhantes aos
usuários, a informação organizada (heurística 2) proporcinaram ao curso maior
usabilidade.
As heurísticas 15 (nível de controle do aprendiz) e 17 (recuperação do erro
cognitivo), embora não consideradas um problema a ser corrigido, devem receber
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especial atenção, uma vez que estas heurísticas estão presentes nos jogos e
atividades e devem conter informações claras nas instruções e a possibilidade de
serem reiniciados.
Com base no objetivo proposto para este estudo avaliativo: avaliar a
usabilidade da interface do curso Voluntariado Conceitos e Motivação do AFS
Intercultura Brasil buscou-se responder a questão avaliativa proposta:
Como os critérios de ergonomia e usabilidade são utilizados/aplicados no
curso Voluntariado, Conceitos e Motivações?
Para responder a questão avaliativa é importante ressaltar que a utillização do
instrumento utilizado neste estudo permitiu identificar as heurísticas que ferem o
bom projeto de interface e as heurísticas que estão de acordo com o bom projeto de
interface para cursos a distância via web. É preciso destacar que a seleção dos
especialistas foi fundamental para a segurança na identificação de problemas de
usabilidade, uma vez que estes possuiam experiência na produção destes
ambientes de ensino.
Os critérios de ergonomia e usabilidade estão presentes na interface gráfica
do curso “Voluntariado, Conceitos e Motivações”, embora para cada heurística
houvesse sugestão para o reprojeto conforme seções 4.2 e 4.3, apenas a heurística
14 recebeu grau de gravidade 5; 0,8 recebeu o grau de gravidade 5 e 0,41 das
heurísticas reberam classificação de não é considerado um problema, o que leva a
considerar que a inteterface avaliada obedece parcialmente a critérios de ergonomia
e usabilidade na visão dos especialistas que a avaliaram.
O teste de usabilidade mostrou-se eficiente, pois permitiu que a análise dos
dados colhidos com o questionário e com a reunião de especialistas fornecesse
recomendações para buscar soluções para problemas relacionados às heurísticas
violadas na interface gráfica e, também, para a aprendizagem significativa.
Portanto, ao projetar interfaces para cursos a distância via web obedecendo a
critérios de ergonomia e usabilidade é preciso considerar: os critérios gerais de
usabilidade, os critérios específicos para cursos a distância e os critérios
educacionais com foco no público alvo. No sentido, de que a equipe multidisciplinar
de desenvolvimento do curso proponha uma interface com alta usabilidade, para que
o ambiente seja rico em situações de aprendizagem, e assim, atingir as metas
educacionais.
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Diante destes resultados pode-se responder a questão avaliativa afirmando
que o curso Voluntariado, Conceitos e Motivações atende os critérios de ergonomia
e usabilidade descritos nas heurísticas de Nielsen, apresentadas no instrumento de
Ssemugabi e De Villiers (2010), utilizado neste estudo. Deste modo pode-se
considerar atendido o objetivo proposto de avaliar a ergonomia e usabilidade da
interface do curso Voluntariado Conceitos e Motivação do AFS Intercultura Brasil,
que pode ser melhorado mediante a utilização dos dados aqui registrados, embora
não haja nenhuma recomendação imprescindível neste sentido feita a partir desta
avaliação para que a interface do curso seja considerada como não tendo atendido
aos critérios de ergonomia e usabilidade.

4.5 RECOMENDAÇÕES
A autora deste estudo avaliativo, portanto, recomenda, a avaliação heurística
como uma escolha adequada para a avaliação de usabilidade de cursos a distância
via web, lembrando da importâcia de selecionar avaliadores com experiência em
projetos de ambientes de ensino para educação a distância via web.
Como recomendação para o sucesso do curso “Voluntariado, Conceitos e
Motivações”; e maior adesão dos alunos, também, deveria ser aplicada a avaliação
da usabilidade no AVA customizado para veicular o curso, pois esta avaliação
permitirá contribuir com o desenvolvimento e hospedagem de novos cursos que o
AFS pretenda desenvolver.
A adaptação do instrumento foi importante para atender as características de
um curso a distância via web e com isso satisfazer a aplicação da avaliação
heurística. O instrumento proposto, então pode ser utilizado em avaliações de
usabilidade de outros cursos a distância via web, bem como auxiliar e nortear as
equipes desenvolvedoras destes cursos a observar se os critérios de ergonomia e
usabilidade estão presentes e atendidos em suas interfaces gráficas.
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APÊNDICE A – Avaliação Heurística
Cinco pontos de escala de classificação para a
gravidade de problemas de usabilidade
Problema estético: não vai afetar o uso do sistema. Corrigi-lo se possível.
Pequeno problema: os usuários podem facilmente trabalhar em torno dele. A
fixação é uma baixa prioridade.
Problema Médio: os usuários são susceptíveis de encontrar este problema, mas
irão se adaptar rapidamente. A fixação é uma prioridade média.
Grande problema: os usuários encontrarão dificuldades, este problema é difícil,
mas podem trabalhar em torno dele. A fixação deve ser uma alta prioridade.
Problema catastrófico: os usuários não serão capazes de fazer o seu trabalho
devido a este problema. A fixação é obrigatória.
Não Aplicável: Não considero que isso seja um problema.

1
2
3
4
5
N

Fonte: Pierotti (1996).

Nº
1

2

Categoria 1: os critérios gerais da interface de usabilidade

Grau de
Gravidade
1 2 3 4 5 N

Visibilidade do status do sistema;
1.1 O curso mantém o usuário informado através de um feedback
construtivo, adequado e oportuno.
1.2 O sistema responde às ações iniciadas pelo usuário. Não há
ações surpresa pelo curso ou tediosas seqüências de
entradas de dado.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Equivalência entre o sistema e o mundo real, isto é, entre o
1 2 3 4 5 N
modelo de design e modelo de usuário.
2.1 O uso da linguagem em termos de frases, símbolos e
conceitos é semelhante ao de usuários em seu ambiente do
diário.
2.2 O uso da metáfora corresponde a objetos e conceitos do
mundo real, por exemplo, representações simbólicas
compreensíveis e significativas são utilizados para assegurar
que os símbolos, ícones e nomes são intuitivos dentro do
contexto da tarefa executada.
2.3 A Informação é organizada, em uma ordem natural e lógica.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.

(Continuação)
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(Continuação)
Nº
3

4

5

6

7

Categoria 1: os critérios gerais da interface de usabilidade

Grau de
Gravidade
1 2 3 4 5

N
Controle do aluno e liberdade;
3.1 Os alunos controlam o curso.
3.2 Os alunos podem sair do curso a qualquer momento, mesmo
quando cometem erros.
3.3 Existem facilidades para desfazer e refazer ações.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Consistência e padrões;
1 2 3 4 5 N
4.1 Os mesmos conceitos, palavras, símbolos, situações ou ações
se referem a mesma coisa.
4.2 As convenções e padrões são seguidos no curso.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Prevenção de erros, em particular prevenção a erros de 1 2 3 4 5 N
usabilidade;
5.1 O curso foi concebido de tal forma que os utilizadores/usuários
não pode cometer erros graves facilmente.
5.2 Quando um usuário faz um erro, o curso dá uma mensagem
de erro apropriada.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Reconhecer ao invés de relembrar;
1 2 3 4 5 N
6.1 Os objetos para serem manipulados, opções para a seleção, e
ações a serem tomadas são visíveis.
6.2 As instruções sobre como usar o curso são visíveis ou
facilmente recuperáveis sempre que necessário.
6.3 O usuário não precisa lembrar informação de uma parte de um
diálogo para outro.
6.4 As exebições são simples e as exebições de páginas múltiplas
são possíveis de serem minimizadas.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no
sistema, relativamente a esta área, utilizando o espaço abaixo.
Use a última página caso este espaço não seja o suficiente.
Flexibilidade e eficiência de uso:
1 2 3 4 5 N
7.1 O curso atende a diferentes níveis de usuários dos
experientes aos inexperientes.
7.2 Atalhos ou aceleradores, invisíveis para os usuários novatos,
são fornecidas para acelerar a interação e realização de
tarefas por usuários frequentes.
7.3 O sistema é flexível para permitir aos usuários ajustar as
configurações para adequar-se, ou seja, para personalizar o
sistema.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.

(Continuação)
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Nº
8

Categoria 1: os critérios gerais da interface de usabilidade
Grau de Gravidade
Estética e minimalismo no design;
1 2 3 4 5 N
8.1 Diálogos não devem conter informação que seja irrelevante
ou raramente necessária, que poderia distrair os usuários.
Anote qualquer problema específico que você encontrou no curso, relativamente a esta
área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
9 Auxiliar usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar ações 1 2 3 4 5 N
erradas;
9.1 As mensagens de erro são expressas em linguagem clara
(sem códigos).
9.2 As mensagens de erro definem os problemas com precisão
e dão instruções específicas para a solução rápida, simple e
construtiva.
9.3 Se um comando digitado resulta em erro, os usuários não
precisam digitar novamente o comando inteiro, mas apenas a
parte errada.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
10 Ajuda e documentação;
1 2 3 4 5 N
10.1 O curso tem um mecanismo de ajuda e outros documentos
para apoiar as necessidades dos usuários.
10.2 A Informação neste recurso (ajuda) é fácil de pesquisar,
focado na tarefa, e lista meios concretos para realizar uma
tarefa.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Fonte: Instrumento de avaliação traduzido e adaptado de Ssemugabi e De Villiers (2010) pela autora
(2012), baseado em heurísticas de Nielsen, modificado para o contexto curso a distância via
web.
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Categoria 2 : Critérios específicos para cursos a distância Via
Nº
Web.

Grau de
Gravidade
2 3 4 5

1
N
11 A simplicidade de organização do curso navegação e estrutura;
11.1 O curso tem uma estrutura simples de navegação.
11.2 Os usuários devem saber onde estão e têm a opção de
escolher para onde ir, por exemplo, através de um mapa do
curso ou menu ou mesmo migalhas de pão (caminho
percorrido pelo usuário).
11.3 As opções de navegação são limitadas, de modo a não
sobrecarregar o usuário.
11.4 As informações relacionadas são colocados juntas.
11.5 A Informação é organizada hierarquicamente, passando do
geral para o específico.
11.6 Existem padrões comuns de navegação
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
12 Relevância do conteúdo do curso para o aluno e o processo de 1 2 3 4 5 N
aprendizagem
12.1 O conteúdo é atraente, relevante, adequado e claro para os
alunos que utilizam o curso via web.
12.2 O material não traz preconceitos, tais como preconceitos
raciais e de gênero, que podem ser considerados ofensivos.
12.3 É claro no curso a quais os materiais possuem direitos
autorais e os que não precisam.
12.4 Os autores do conteúdo possuem autoridade respeitável.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Nº Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional 1 2 3 4 5 N
centrado no aluno de, fundamentado na teoria da
aprendizagem
13 13.1 Existem objetivos claros, objetivos e resultados para
encontros de aprendizagem.
13.2 A razão para a inclusão de cada página ou documento no
curso é claro.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
14 Eficácia da aprendizagem colaborativa (onde estiver disponível)
1 2 3 4 5 N
14.1 Recursos e atividades estão disponíveis para incentivar a
interação aluno-aluno e aluno-professor.
14.2 Ferramentas/recurso são fornecidos para a comunicação
assíncrona e síncrona, como, o e-mail, fóruns de discussão
e salas de chat.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
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Nº Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional 1 2 3 4 5 N
centrado no aluno de, fundamentado na teoria da
aprendizagem
15 Nível de controle do aprendiz
15.1 Além de controlar as interações com o curso, os alunos têm
alguma liberdade para direcionar seu aprendizado, seja
individualmente ou em colaboração, e ter um senso de
propriedade dele.
15.2 Os alunos possuem algum controle sobre o conteúdo que
eles aprendem, como é aprendido, e a seqüência de
unidades.
15.3 Os alunos individualmente podem personalizar o curso de
acordo com suas estratégias pessoais de aprendizagem.
15.4 Os professores podem personalizar os artefatos de
aprendizagem para o aluno individual, por exemplo, testes e
avaliações de desempenho pode ser personalizado para a
capacidade do aluno.
15.5 Sempre que necessário, os alunos tomam a iniciativa em
relação aos métodos, hora e local, conteúdo e seqüência
de aprendizagem.
Anote qualquer problema específico (s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
16 Suporte para abordagens pessoalmente significativas para a 1 2 3 4 5 N
aprendizagem.
16.1 Existem múltiplas representações e visões diferentes de
aprendizagem artefatos e tarefas.
16.2 O curso oferece suporte a diferentes estratégias de
aprendizagem e indica claramente que os estilos que ele
suporta.
16.3 O curso é utilizado em combinação com outros meios de
ensino para apoiar a aprendizagem.
16.4 Metacognição (a capacidade de um aluno para planejar,
monitorar e avaliar as suas próprias habilidades cognitivas) é
incentivada.
16.5 As atividades de aprendizagem são estruturadas pelo apoio e
por informação extra.
Anote qualquer problema específico(s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página, caso este espaço não seja o
suficiente.
17 Reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erro cognitivo:
1 2 3 4 5 N
17.1 O conflito cognitivo, ponte e de problemas baseados em
estratégias de aprendizagem são utilizados no ciclo de
reconhecimento, diagnóstico e recuperação.
17.2 Os alunos têm acesso a um ambiente rico e complexo no
qual eles podem explorar diferentes soluções para os
problemas.
17.3 Os alunos estão autorizados a aprender com seus erros e
recebem ajuda para se recuperar de erros cognitivos.
Anote qualquer problema específico(s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página, caso este espaço não seja o
suficiente.
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Nº Categoria 3: Critérios educacionais: design instrucional 1 2 3 4 5 N
centrado no aluno de, fundamentado na teoria da
aprendizagem
18 Orientação, feedback e avaliação;
18.1 Além do sistema de interface e feedback pelo sistema,
considerado sob o Critério 1, os alunos dão e recebem
feedback imediato frequente sobre suas atividades e do
conhecimento que está sendo construído.
18.2 Os alunos recebem orientações sobre como executar as
tarefas.
18.3 O feedback quantitativo quantitativa, por exemplo,
classificação (notas) das atividades dos alunos, é dada, para
que os alunos estejam conscientes do seu nível de
desempenho.
Anote qualquer problema específico(s) que você encontrou no sistema, relativamente a
esta área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página, caso este espaço não seja o
suficiente.
19 Contexto significativo para o domínio do aluno;
1 2 3 4 5 N
19.1 O conhecimento é apresentado dentro de um contexto
significativo e autêntico que suporta uma aprendizagem
eficaz.
19.2 As tarefas propostas são usuais e contextualizadas, em vez
de instrução abstrata.
19.3 A aplicação permite a construção do conhecimento
dependendo do contexto e conteúdo.
Contexto significativo para o domínio do aluno;
1 2 3 4 5 N
19.4 A aprendizagem ocorre em um contexto de uso para que os
conhecimentos e habilidades são transferíveis para
contextos similares.
19.5 As representações são compreensíveis e significativas,
garantindo que símbolos, ícones e nomes utilizados são
intuitivos dentro no contexto da tarefa de aprendizagem.
20 Motivação do aluno, a criatividade e a aprendizagem ativa;
1 2 3 4 5 N
20.1 O curso possui conteúdo e recursos interativos para atrair,
motivar e reter os alunos, e que promove a criatividade, por
exemplo, as atividades on-line estão situadas na prática do
mundo real e interessam e envolvem os alunos.
20.2 Para promover a aprendizagem ativa e pensamento crítico as
tarefas exigem que alunos comparem, analisem e
classifiquem as informações, e façam deduções.
Anote qualquer problema específico que você encontrou no curso, relativamente a esta
área, utilizando o espaço abaixo. Use a última página caso este espaço não seja o
suficiente.
Fonte: Instrumento de avaliação traduzido e adaptado de Ssemugabi e De Villiers (2010) pela autora
(2012), modificado para o contexto curso a distância via web.
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ANEXO A – Autorização do ASF Brasil para Avaliação do Curso “Voluntariado,
Conceitos e Motivações”
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ANEXO B - Autorização do instrumento de avaliação

