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ABERTURA 

ARLAN MORAIS DE LIMA 
Chefe da Seção de Periódicos Eletrônicos 

Boa-tarde a todos. 

Bem-vindos ao Superior Tribunal de Justiça. Meu nome é Arlan 

Lima e sou Bibliotecário desta Instituição. 

Essa é a sétima edição do Programa Bibliotemas Conversando com 

Profissionais da Informação. É um programa criado pela Secretaria de 

Documentação para convidar profissionais da informação, a fim de 

debatermos assuntos relevantes para nossa área. 
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APRESENTAÇÃO 

ARLAN MORAIS DE LIMA 

Hoje, convidei o Senhor José Antônio Machado Nascimento para 

nos apresentar sua palestra sobre a Usabilidade do Sistema de 

Informação. 

O Sr. José Antônio é expertize nessa área. É mestre em Ciência da 

Informação pela Universidade de Brasília; Especialista em Engenharia de 

software pela Universidade Gama Filho e designer em Curso de 

Especialização em Macromídia de Dreamweaver; Bibliotecário da Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), cedido à Biblioteca da 

Presidência da República, e é Orientador do Curso de Especialização em 

Vigilância Sanitária da Fundação Oswaldo Cruz. Também é autor do livro: 

Avaliação de Usabilidade na Internet, que tem como coautora Sueli 

Angélica do Amaral.Esse é o nosso palestrante. 

Vamos ouvir o que o Sr. José Antônio tem para nos falar nessa 

tarde. 
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OTIMIZANDO SISTEMAS DE INFORMAÇÃO COM MÉTODOS E 
TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

JOSÉ ANTÔNIO MACHADO NASCIMENTO 
Mestre em Ciência da Informação 

Boa-tarde a todos. 

Em primeiro lugar, gostaria 

de agradecer o convite do 

Superior Tribunal de Justiça, 

principalmente ao pessoal 

da Biblioteca, para fazer o 

Bibliotemas, que é um dos 

encontros de profissionais 

de informação mais 

tradicionais da cidade. 

O título da palestra é Otimizando Sistemas de Informação com 

Métodos e Técnicas de Avaliação de Usabilidade. 

Essa palestra é um dos resultados do Livro: Avaliação de 

Usabilidade na Internet. 

Posso citar dois outros resultados importantes da minha atuação 

profissional, nos quais os métodos foram utilizados: A Criação do Acervo 

Digital dos Presidentes da República e, também, duas monografias de 

especialização, que estão em andamento, que procuram buscar soluções 

para a disponibilidade de periódicos científicos on-line, utilizando para isso 

os métodos e técnicas de avaliação de usabilidade. 
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Tentarei ser breve, porque 

é um assunto complexo e exige 

um estudo muito avançado pelos 

profissionais de informação. 

Porém, ao mesmo tempo, é muito 

importante para profissionais que 

estão trabalhando com a 

informação digital. 

 

Fiz um breve roteiro da 

apresentação e, em princípio, 

falarei um pouco da história da 

usabilidade da ergonomia. 

Depois, falarei sobre interfaces 

gráficas, interação ao 

monocomputador e modelos 

conceituais, para depois 

entrarmos numa proposta de 

otimização dos métodos e 

técnicas de avaliação de usabilidade. 

Esse método compõe-se, basicamente, de um conjunto de 

técnicas, que perpassam por três tipos de vieses: o primeiro, relacionado 

aos gestores; o segundo, relacionado aos desenvolvedores; e o terceiro 

são os usuários, que são o foco principal das unidades de informação. 

Por fim, mostrarei quais tipos de resultados pode-se obter num 

relatório de estudo de caso, que é gerado com o estudo da usabilidade. 
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Muitos historiadores 

identificam o início da 

ergonomia durante a Segunda 

Guerra Mundial, quando 

pesquisadores da Força Aérea 

Inglesa descobriram que 

muitos problemas 

ocasionados pelo uso de 

máquinas complexas eram 

originados pela falta de adequação, posso dizer assim, desses 

equipamentos complexos às capacidades cognitivas e psíquicas do ser 

humano. Com isso, a ergonomia ganhou muita força, sendo utilizada, 

também, logo após a Segunda Guerra Mundial, no aperfeiçoamento de 

automóveis e eletrodomésticos. 

A partir de 1950, com a revolução provocada pela indústria dos 

computadores, a ergonomia passou a ter um papel fundamental, pois foi 

através dela que essas máquinas complexas e muito desenvolvidas para a 

época passaram a ser compreendidas por toda a sociedade do período. 

É importante observar que a indústria dos computadores fez com 

que o profissional da ergonomia se tornasse conhecido, fundamentando 

seu papel, a partir de 1960, na Associação Internacional de Ergonomistas. 

A partir de 1960, houve um crescimento muito grande de várias 

ciências, como é o caso da Ciência da Informação, que trabalhavam de 

forma interdisciplinar. Na verdade, essa interdisciplinaridade traduzia-se 

em desafio aos profissionais de ergonomia, pois foram eles que 

consolidaram, a partir de 1960, a ergonomia como área proeminente de 

estudos. 

Em 1970, tem-se a revolução dos sistemas interativos, o 

desenvolvimento de redes e sistemas interativos, e a ergonomia foi 

fundamental. Porém, o fundamental foi a transformação do conhecimento 
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ergonômico, que havia até então, em uma área específica chamada 

estudo de uso ou, simplesmente, usabilidade. 

Com a evolução da internet, principalmente a partir dos anos de 

1990, a usabilidade tornou-se essencial para sites de comércio, internet 

banking e, mais ainda, para bibliotecas virtuais. 

Hoje, o consenso existe no sentido de que a usabilidade é 

primordial para todos esses tipos de projeto. Porém, apenas o e-

commerce continuou essa evolução gradativa dos estudos de usabilidade, 

pois sabem que, à medida que ela é melhorada, aumenta-se o mercado e, 

assim como o consumo. 

Não se pode tratar de 

ergonomia e usabilidade sem 

falar sobre interfaces, que 

são meios que permitem o 

registro e a disseminação do 

conhecimento desde a 

Antiguidade. 

Como exemplo, pode-

se pegar uma pedra na época 

das pinturas rupestres. Essa 

pedra funcionava como interface para os homens daquele período. A 

interface media a interação independentemente do meio de comunicação 

em que a informação é processada e, também, é uma zona de interação 

entre usuário e programa, falando mais especificamente em termos de 

sistemas de informação. 
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Para se estudar os 

fenômenos da interface, 

porém, é necessário ter um 

pouco de conhecimento 

sobre a interação humano-

computador. Acredito que 

alguns já ouviram falar desse 

termo, que ainda não é 

muito divulgado no meio da 

Ciência da Informação. 

IHC (Interação Humano-Computador) é um campo de estudo 

interdisciplinar que engloba várias disciplinas, a exemplo da Ciência da 

Informação, a Estatística, a Ciência da Computação, a Ciência da 

Informação, a Psicologia Cognitiva e a Ergonomia. 

Existem várias definições de IHC no mercado. Pode-se encontrar 

definições de interação humano-computador relacionadas a fenômenos 

computacionais propriamente ditos, mas o que importa é saber que ela é 

um meio de estudo para se entender como a Tecnologia da Informação é 

processada, como é compreendida e, por vezes, porque não é utilizada. 

Gostaria de frisar que, no Brasil, existe um panorama enorme de 

aplicação de pesquisas na área de interação humano-computador. Esse 

vasto campo de aplicações para pesquisa é principalmente sentido quando 

se pensa o Brasil como um mercado consumidor da internet. Nosso país é 

um dos maiores mercados de consumo de informação e, por isso, o 

profissional da informação é obrigado a lidar com essa sobrecarga de 

informação e traduzi-la em qualidade. Informação fácil e útil para os 

usuários. 



 9 

Como o profissional da 

informação pode trabalhar 

dentro da interação humano-

computador? Poderá 

trabalhar fazendo 

representações do modelo 

mental da realidade em que 

o homem se insere. O 

consenso hoje é que um 

sistema de informação é melhor quando leva em consideração a 

organização mental que se tem do conhecimento. É curioso observar que, 

para alguns especialistas, que não são da área da Ciência da Informação 

especificamente, os modelos conceituais são incompletos e ineficazes. 

Para nós, cientistas da informação, essa informação gera debates, porque 

o bibliotecário trabalha com a disseminação do conhecimento desde os 

primórdios da documentação. Por isso, no nosso caso, se pararmos para 

raciocinar, os sistemas de informação sempre serão incompletos, porque 

sempre temos muito trabalho para fazer, ou seja, estamos sempre 

agregando valor a um serviço ou sistema de informação, que serão 

consumidos. 

Para se fazer a representação desse modelo mental em forma de 

modelo conceitual, levando-se em conta todo o arcabouço tecnológico e 

científico que se tem, torna-se necessário estudar o que vem a ser esse 

sistema humano de processamento de informações. Que nada mais é do 

que o lado cognitivo do ser humano, ou seja: a percepção, a atenção e a 

memória. 

Não me deterei em explicar esse ponto. Quem tiver interesse em 

conhecer um pouco mais sobre esse assunto, existe um capítulo no livro 

Avaliação das Habilidades da Internet sobre o tema. Mesmo assim, quis 

apresentá-lo para que os senhores vejam o quanto é interdisciplinar a 

questão da usabilidade. 
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Como cientistas da informação, temos o importante papel de 

utilizar todas as tecnologias que vieram de outras áreas, de criar um 

conjunto de métodos para melhorar a eficácia dos serviços de informação. 

Antes de apresentar a 

proposta em si do que vem a 

ser essa otimização do 

sistema de informação, é 

importante dizer que um 

trabalho de usabilidade diz 

respeito a determinar um 

ponto de equilíbrio entre os 

objetivos de um sistema e as 

necessidades dos usuários. Porque nada adianta se tentar resolver um 

problema de determinado serviço de informação sem se ter uma visão 

clara do que se quer com isso. Outro ponto importante, quando se faz 

uma avaliação de usabilidade, é saber que nem sempre o que se 

descobrirá como problema pode ser, de fato, um grande problema que 

poderá impedir o funcionamento do sistema. 

Outra vantagem dos métodos de avaliação de usabilidade é que 

permitem um aplicação rápida a custo baixo. Existe, também, uma grande 

variedade de métodos e técnicas. 

Quis frisar essa o método de aplicação rápida e o custo baixo, 

porque a realidade das unidades de informação dificuldades reside na 

dotação orçamentária. O que não cabe é a contratação de 

superconsultorias de usabilidade, para resolver problemas de acesso à 

informação. 
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Quis mostrar com este 

quadro três especialistas de 

três áreas distintas. Um deles 

sou eu, e o Nascimento, o 

último. Cunhei esses termos 

para mostrar aos senhores o 

quanto o universo é vasto. 

Existe uma especialista 

da área de análise de sistemas 

que, por exemplo, usa a terminologia métodos de medidas de 

desempenho para determinar um tipo de métodos e técnicas de avaliação 

de usabilidade que, na Ciência da Informação, chama-se análise da tarefa. 

Observa-se com isso que existe uma vasta terminologia, o que tem 

atrapalhado a aplicação dos métodos e das técnicas de avaliação de 

usabilidade e, consequentemente, a otimização de vários serviços, mas, 

ao mesmo tempo, demonstra que muitos têm pesquisado o tema com 

vários focos. No caso específico do cientista da informação, é trabalhar 

critérios heurísticos, métodos prospectivos de avaliação, com foco no 

usuário. 
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Antes de se chegar à 

proposta de otimização do 

sistema de informação, é 

importante se compreender 

que as pesquisas de 

usabilidade, que tentam 

resolver problemas, têm um 

caráter exploratório, ou seja, 

têm o intuito de descobrir 

algo, de resolver um 

problema. Por isso, adotamos uma abordagem de estudo de caso, que 

permite a análise de contextos organizacionais e de fenômenos em estudo 

e, mais do que isso, a combinação de métodos quantitativos e 

qualitativos. 

Dessas quatro últimas premissas, o caráter exploratório e a adoção 

do estudo de caso são as que têm se demonstrado mais eficazes na 

literatura científica sobre o tema. 

Como cheguei a esse 

conjunto de métodos para 

trabalhar a proposta de 

otimização de sistemas de 

informação? Primeiro, realizei 

um levantamento 

bibliográfico. Identifiquei nas 

principais instituições 

representativas em unidades 

de informação quais as que 

aplicavam métodos e técnicas de avaliação de usabilidade. Daí, o primeiro 

fator essencial para a criação desse modelo de usabilidades para 

incrementar a utilização de sistemas foi a aplicação em contextos 

similares. Ou seja, de nada adiantava usar métodos e técnicas de 
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avaliação de usabilidade que não são aplicados em unidades de 

informação, no ambiente dos profissionais de informação. Com isso, 

ganhei no método de qualidade, de fácil aplicação, que agrega valor e 

criatividade enormes em um relatório. Ao final da aplicação das técnicas, 

o relatório apresenta exatamente o que pode ser melhorado e o que é 

problema para a oferta da informação. A partir daí, o desenvolvimento de 

um modelo adequado aos propósitos do sistema de informação. 

Como disse anteriormente, o valor de uma proposta de otimização 

está em trabalhar esses métodos para o público que trabalha em unidades 

de informação. O objetivo da proposta de otimização é apresentar 

técnicas para que os bibliotecários consigam trabalhar em suas unidades 

de informação sem nenhuma necessidade de consultoria ou de um serviço 

especializado de profissionais oriundos de outra área. 

Como já falei, o 

método baseia-se em três 

vieses. O primeiro deles é 

com os gestores. Esse 

método é chamado de 

análise de contexto de uso e 

é feito única e 

exclusivamente com os 

gestores das unidades de 

informação. 

Além de ser um método exclusivo para ser trabalhado com 

gestores, proporcionará às gerências recursos oportunos para tomadas de 

decisões, incrementando a qualidade e a produtividade dos serviços 

virtuais de informação. 

Por que a perseverança do avaliador? Porque coletará um volume 

enorme de informações. É um volume muito considerável. Uma pesquisa 

de doutorado, que tem a duração de quatro anos, não consegue ter uma 

massa documental tão grande quanto uma análise do contexto de uso. 
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O bibliotecário que se propor a otimizar uma página, um sistema 

de informação, um website, com o gestor, tem que ter em mente que 

poderá trabalhar com três técnicas de coletas de dados que são: a análise 

documental, a observação do website e a entrevista semiestruturada. 

Tratarei um pouco 

sobre cada uma dessas 

técnicas mais 

especificamente. 

Com a análise 

documental, identificará os 

dados da instituição, 

trabalhará a missão e a sua 

história. Isso tudo feito sobre 

uma seleção de documentos, sejam primários ou secundários. 

Documentos primários são aqueles da instituição e não estão sujeitos à 

opinião pública, enquanto os secundários apresentam opiniões e estão 

sujeitos a vieses interpretativos. Por exemplo: o e-mail de um usuário que 

utiliza o serviço de informação. 

Durante a fase da observação do website, fará uma análise 

histórica de quais as especificações técnicas utilizadas para a produção 

desse sistema de informação. Analisando essas especificações, ficará fácil 

perceber como foi o processo de criação dos produtos e serviços, assim 

como os requisitos de segurança utilizados no site. 

Por fim, uma entrevista semiestruturada, tendo por base o roteiro 

de entrevista e um eixo temático, terá a visão do gestor. É um conversa 

íntima que tem com aquele profissional, em que apresentará todas as 

dificuldades e facilidades que teve para chegar ao lançamento desse 

produto, desse sistema de informação. 
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Nessa fase, como já comentei, o volume de dados é muito grande 

e, por isso, o avaliador ou a pessoa responsável por essa proposta de 

otimização deverá ter em mente que terá de separar o joio do trigo. Essa 

separação será feita com uma técnica chamada condensação, que nada 

mais é do que separar o certo. Então, caso se esteja num ponto com o 

gestor, onde se queira saber quais foram as dificuldades encontradas, 

dever-se-á ter foco nas dificuldades e ouvi-lo. Nesse momento, o trabalho 

do avaliador de usabilidade é mais como se fosse de um analista, para 

poder chegar a um resultado. 

Ao final dessa primeira 

etapa, que é trabalhar uma 

proposta de otimização do 

sistema com o gestor, o que 

será o principal no relatório? 

Primeiro, tem-se uma visão 

macro do website, conhece-se 

melhor o site que se está  

avaliando, assim como o 

gestor, a equipe ou as pessoas que foram entrevistadas. Haverá um 

conhecimento muito maior do contexto de atuação do serviço de 

informação, porque se vai trabalhar com a pessoa que o gerencia. Essa 

pessoa explicará melhor qual foi o seu objetivo durante a proposta desse 

serviço e, por consequência, serão identificados problemas de usabilidade 

ocorridos na versão inicial do sistema. Por incrível que pareça, muitos 

problemas de sites, principalmente de unidades de informação, ocorrem 

no planejamento do site e um bom meio para se obter a solução para esse 

problema é se trabalhar a análise do contexto de uso. 
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No segundo momento, 

trabalharemos o ideal para a 

otimização do serviço e a 

usabilidade.– utilizei o 

website, porque é minha 

especialidade – com os 

desenvolvedores. 

O consenso da área é 

que algumas questões 

relativas ao desenvolvimento de sistemas de informação são específicas 

da equipe de desenvolvimento. Por exemplo: alguém que trabalhe com 

uma equipe de desenvolvimento fornecerá respostas melhores sobre o seu 

trabalho – um exemplo é a disposição de objetos de interação – do que 

apenas uma pessoa que apenas gerencie o conteúdo dessa página. Nesse 

momento, o avaliador trabalha com três técnicas, que são conhecidas com 

lista de verificação, guia de recomendações e critérios heurísticos. 

Essas três técnicas, em conjunto, permitem diagnosticar problemas 

gerais da interface por especialistas em usabilidade. 

Já ministrei outras palestras, em outros órgãos, e as pessoas 

perguntam: "Mas a expressão ergonômica só tem validade se for realizada 

com especialistas em usabilidade?". A resposta é afirmativa, apesar de 

alguns especialistas dizerem que esses dados podem ser coletados com 

usuários leigos. Mas, trabalhando em um setor tão específico como a 

unidade de informação, sabe-se que alguns assuntos dizem respeito 

somente ao trabalho deles. 

Como pesquisador, entendo que é muito pouco proveitoso que o 

usuário saiba responder questões relativas a um objeto de interação. É 

mais fácil deixar a opinião do usuário para um terceiro momento, o qual 

explicarei mais adiante. 
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Essas técnicas são muito conhecidas. Hoje, na internet, existem 

sites que oferecem listas de verificação, guias de recomendações e 

critérios heurísticos de forma instantânea. Porém, com a minha 

experiência, digo com franqueza que a unidade de informação que busca 

uma lista de verificação pronta não encontrará problemas para questões 

específicas do seu universo de atuação, porque elas precisam ser 

adaptadas. 

Sendo adaptada ao seu contexto, essa forma de listas de 

verificação, os guias de recomendações e os critérios heurísticos foram 

condensados, ficando mais fácil sistematizar uma avaliação e, por 

consequência, identificar problemas, reduzindo a subjetividade na coleta 

de dados. 

Um dos grandes problemas de avaliações de usabilidade é não ter 

essa robustez em termos metodológicos e apresentar resultados que não 

significam problemas. As pesquisas que utilizam usuários para dar essa 

resposta têm sido alvo de controvérsias. 

Tratando agora sobre 

a elaboração e a aplicação 

desses instrumentos de 

coletas de dados, quando se 

prepara a lista ou a adapta 

um instrumento pronto, 

deve-se ter o cuidado para 

que haja uma correlação 

com o guia de 

recomendações e com os 

critérios heurísticos estabelecidos, os quais serão avaliados. 

Esse é um trabalho muito específico, que diz respeito ao 

especialista em usabilidade. Dessa forma, poupa-se tempo e concentram-

se os esforços da equipe de bibliotecários em outras atividades que 

acrescentarão e que melhorarão o sistema de informação. 
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Essa definição de parâmetros dos critérios heurísticos facilitará a 

condensação dos problemas. Se for estabelecido, ao final da inspeção 

ergonômica, um critério relacionado à orientação do usuário e descoberto 

que ele não consegue chegar a uma determinada informação, ficará mais 

fácil de se identificar por que o usuário não chega à informação de que 

necessita. 

Além desse viés analítico, pode-se utilizar medidas de estatística 

descritiva, como medidas de variabilidade, a fim de se verificar onde esse 

problema mais ocorre. 

Vou citar um exemplo da minha experiência própria. Na 

Presidência, trabalhamos com um sistema de gestão de conteúdo, que me 

oferece todo o caminho percorrido pelo usuário. Porém, a expressão 

ergonômica mostrou-me que, além desse caminho, era ideal que 

divulgasse um outro meio para que o usuário chegasse à informação. Só 

consegui atingir tal objetivo depois da definição de critérios heurísticos e 

de ter observado a medida de variabilidade com que as pessoas erravam 

ao procurar uma determinada informação no site. 

Esse foi um método 

para trabalhar com 

desenvolvedores. 

Apresento aos 

senhores a verificação da 

usabilidade com usuários, 

visando à proposta de 

otimização e à melhoria do 

serviço. 

Normalmente, verificar a usabilidade com o usuário não é uma 

tarefa fácil. Há algum tempo, as pessoas achavam que, se tivéssemos um 

sistema de informação que atendesse a 20 mil usuários, precisaríamos, no 

mínimo, de mil para testá-lo. É praticamente impossível que se consiga 
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isso num universo como o da internet e em sites de unidades de 

informação. Porém, nossos colegas da Nasa, bibliotecários, criaram um 

método simples e fácil de ser aplicado, chamado card sorting, que permite 

essa organização da estruturação da informação de maneira mais fácil. 

Para otimizar sistema de informação com os usuários, trabalhamos 

com duas técnicas em forma de ensaio de interação: o card sorting e a 

análise da tarefa. 

O card sorting cria estruturas de informação adequadas aos 

modelos mentais dos usuários. Ele permite que se extraia da cabeça do 

usuário como ele quer que aquela informação seja organizada, o que 

ocorre durante um ensaio de interação. 

Também não vou me demorar muito sobre o planejamento e a 

realização do card sorting, porque é muito extenso, mas, basicamente, é 

composto de cartões, que podem ser feitos de papel; esses cartões 

representam a nomenclatura dos links que se trabalha na página – isso 

para um sistema que já está no ar. Se for um sistema ainda em fase de 

concepção, que não esteja on line, pode-se conceber de forma heurística o 

título das páginas dos conteúdos que se terá no site ou no sistema de 

informação e, com isso, trabalhar uma visão futura do usuário, do que 

vem a ser uma arquitetura da informação eficaz. 

Como será feita essa análise? Basicamente, os usuários se sentam 

numa mesa, grava-se toda a interação em uma sala preparada com um 

sistema de áudio e vídeo para captar toda e qualquer opinião a respeito 

da técnica. Eles recebem os cartões com todas as nomenclaturas dos links 

e da organização da informação. Logo após, eles vão organizar e devolver 

esse grupo de cartões na ordem que desejarem. 

Logo após os usuários entregarem os cartões, não se podem 

descartar os resultados. Nessa técnica, aproveita-se tudo. O que se vai 

fazer? Pegar esses cartões e transpô-los para um sistema da análise de 

clustering, ou seja, análise de associação por grupamentos. Então, na 
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verificação da usabilidade com usuários, trabalhamos muito com 

estatística descritiva. 

No momento em que se transpõe para o card clustering esses 

resultados, será apresentada uma árvore de resultados similar à do slide. 

Na verdade, todos os sistemas de card clustering apresentam-se 

nessa forma. Essa forma mostra que associações até 0,3 pontos, ou seja, 

70%, são relevantes para estarem conectadas no website. 

Se os senhores observarem, de zero a três por cento, temos 

destacado em vermelho duas áreas: compras e novas aquisições. São 

duas áreas dentro de uma unidade de informação que trabalham juntas, 

ou seja, dentro de um sistema de informação, essas informações têm que 

estar conectadas. O card clustering mostrou-me este resultado: as 

associações do grupo de usuários que participaram do experimento de até 

setenta por cento. 
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Outra bem interessante é relativa à referência, atendimento ao 

usuário, empréstimo e laboratório de acesso digital. No caso, a instituição 

onde fiz a avaliação tinha esse serviço. 

O que podemos observar? Que são áreas que trabalham conjuntas 

dentro de uma biblioteca. Isso demonstra que os bibliotecários, quando 

pensam essas áreas em conjunto, estão certos; é exatamente por esse 

caminho que eles têm que seguir; porém, isso não é suficiente para 

garantir que a minha arquitetura da informação em relação ao usuário 

funcionará. 

Exemplo de como o 

pessoal trabalha uma 

avaliação de card sorting. No 

contexto da ciência da 

informação, essa técnica não 

é muito utilizada ainda, mas 

os designers utilizam-se 

muito dela. Nos melhores 

sites da internet hoje, as 

pessoas, às vezes, se 

reúnem e vão fazer em casa uma brincadeira; é uma técnica muito 

barata. Trabalha-se com armazenamento de cartões, e as pessoas saem 

muito satisfeitas, porque veem o resultado. É muito diferente de tentar-se 

coletar uma informação de um usuário com um questionário ou um 

formulário via web. É uma forma calorosa de se estar agrupando a 

informação de maneira correta. 
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Outro exemplo. A 

interação foi toda gravada. 

Farei uma referência à 

explicação feita do trabalho. 

Antes da realização dessa 

metodologia, expliquei que 

estávamos aplicando essa 

técnica com o intuito de 

melhorar determinado website 

da instituição, e as pessoas 

concordaram, sem problemas. Tem que ficar claro aqui que se trata de 

um método prático, perfeitamente adequado ao ambiente dos 

bibliotecários que já trabalham com fomento a projetos e desenvolvimento 

de conteúdos, entre outras questões. 

Por fim, esse foi o 

último resultado gerado pelo 

card sorting, que é uma 

árvore semântica, não a 

tradicional utilizada na 

Biblioteconomia e na 

Documentação, mas uma 

árvore semântica meramente 

ilustrativa. 

Tentarei traduzir para os senhores. De um lado, temos uma árvore 

semântica do website e, do outro, uma árvore semântica do que os 

usuários precisam ver. Isso tudo coletado na sessão de card sorting; 

porém, neste momento, cabe uma avaliação um pouco mais cuidadosa de 

quem realmente é especialista na área, a fim de verificar se não ocorre 

uma repetição e se o caminho perseguido durante o card sorting está de 

forma correta. 
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É interessante observar que muitos links que os bibliotecários 

consideram essenciais caem por terra nesse momento; informações que 

podem ser condensadas numa única página e que garantirão um acesso 

mais fácil ao usuário. 

Num segundo 

momento, durante a 

verificação da usabilidade, 

visando a otimização dos 

serviços de informação, temos 

a análise da tarefa, que foi 

uma técnica mal 

compreendida durante muito 

tempo, por ser simples. 

Muitos pesquisadores 

duvidavam da capacidade que se tinha de melhorar a navegabilidade de 

sistemas de informações com um método simples, praticamente uma 

prova, um teste, que o usuário faz sobre o sistema. 

A análise da tarefa nada mais é do que a observação da interação 

entre os usuários e o sistema de informação, através de parâmetros 

preestabelecidos. Nesse caso específico, quis saber sobre a navegabilidade 

do site e a conexão dos hipertextos que compõem o sistema de 

informação. Trabalhei com uma visão geral do uso da informação que o 

usuário tinha, assim como uma análise das operações que ele efetuou no 

sistema de informação. 

Como conseguimos obter resultados desse material? Através do 

sistema de monitoramento, que grava toda a interação do usuário com o 

computador. É muito simples; existem vários sistemas de monitoramento 

que podem ser instalados numa máquina, até gratuitos, disponíveis na 

internet; porém, o difícil é avaliar esses resultados. Quanto mais complexa 

for a análise da tarefa, mais difícil será a análise dos resultados. Por isso, 

costumo sugerir que, se o objetivo for verificar apenas a navegabilidade, 
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não se deve dar uma incrementada maior na análise da tarefa, resultado 

que pode ser obtido de uma forma muito rápida. 

Na análise da tarefa, 

trabalha-se também com 

estatística descritiva. Grupos 

de controle são importantes 

porque se estabelecem 

médias. Por exemplo, não se 

pode definir especificamente 

se um site é bem utilizado ou 

não se o usuário o utilizou de 

forma rápida. 

Precisamos estabelecer um grupo de controle para gerar uma 

média de acesso. No exemplo desse estudo de caso, a média foi 40,6 

minutos – média que o usuário levou para responder um grupo de dez 

questões. Lembrando que na análise da tarefa não é importante a forma 

como se chegou à informação, mas o tempo gasto para encontrar a 

resposta. 

Participante durante a 

análise da tarefa. O sistema 

de monitoramento está 

dentro do computador. O 

participante sabe que está 

interagindo com a máquina. 

É uma questão de ética 

informar tal fato ao usuário, 

para, inclusive, ficar mais à 

vontade. Quando o usuário 

age com naturalidade, começa a verbalizar – fazemos uso da verbalização 

simultânea. Normalmente, quando utilizamos um site e ele não funciona, 

é normal que comecemos a falar: não está muito bom; está ruim. Esses 
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comentários são riquíssimos em termos de melhoria e de incremento de 

páginas web ou de sistemas de informação; porém, é importante frisar 

que a forma como se vai analisar os dados é que gerará os resultados. 

Modelo simples de 

análise da tarefa. Muitas 

pessoas questionam que 

existem formalismos 

específicos para a aplicação 

de análise da tarefa. Existem 

milhares, mas, um específico 

para unidade de formação, 

não existe. Se estou 

avaliando um site de 

biblioteca, preciso de questões relativas a sites de bibliotecas. 

Quando fiz o meu mestrado – fiz o estudo de caso no site da BCE, 

da Universidade de Brasília –, era importante que a minha análise da 

tarefa contemplasse todo um conjunto de navegação de páginas dentro do 

site da BCE. Quem tiver interesse, a dissertação está disponível on line. 

Não me deterei na questão de como os usuários colocam as 

questões relativas à análise da tarefa, mas, durante a interação, foi 

possível gravar todas as opiniões deles. Durante a redação do relatório, 

ficou claro que os dados coletados via estatística eram tão importantes 

quanto os qualitativos que eram verbalizados pelos usuários. 
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Para não alongar a 

nossa conversa, a proposta de 

otimização do sistema de 

informação é o emprego 

desses métodos e técnicas, 

sobre esses três vieses: um 

para os gestores, um para os 

desenvolvedores e um para os 

usuários. 

Se os senhores pararem para pensar um pouco, por que essas três 

vertentes? São vertentes que se encontram num trabalho de sistema de 

informação, mesmo tendo funções diferentes nas etapas de elaboração, 

de desenvolvimento ou de concepção de um produto virtual de 

informação. Esse quadro explicativo do método serve para mostrar bem 

quais as vantagens que se pode ter com ele. 

Testando-se a usabilidade com os gestores, trabalha-se com o 

método conhecido como análise do contexto de uso e as três técnicas: a 

análise documental, observação e entrevista. O que se consegue obter de 

resultado: opiniões a respeito da concepção, desenvolvimento e 

atualização do website na perspectiva dos seus gestores. Esse processo de 

concepção, desenvolvimento e atualização também permite um melhor 

entendimento das especificações do website. 

Em uma outra avaliação de um determinado portal foi-me colocada 

a seguinte questão: o portal não funciona. De fato, o portal não 

funcionava, porque o gestor não tinha a dimensão do público que o 

sistema que ele planejou atingia. Essa é uma forma de mostrar como uma 

avaliação de usabilidade com os gestores funciona. 

Pode-se otimizar um sistema de informação apenas sob o foco dos 

gestores? Sim, mas ele não será tão eficaz quanto um sistema de 

informação que trabalhe a usabilidade com desenvolvedores. Daí, o 
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método inspeção ergonômica, que trabalha com as técnicas de lista de 

verificação, de guia de recomendações e de critérios heurísticos. 

Estou desenvolvendo outro estudo sobre a inspeção ergonômica, 

área que, cada vez mais, tem aumentado o número de avaliação de 

portais, utilizando as técnicas de lista de verificação, guia de 

recomendações e critérios heurísticos; porém, muitas das avaliações têm 

falhado, porque muitos avaliadores, sem experiência, utilizam essas 

técnicas com os usuários e não apresentam uma correlação entre elas. 

Quais os principais resultados que podem ser apresentados? 

Aspectos positivos dos elementos de interação. A inspeção ergonômica 

pode demonstrar que se está no caminho certo, que o site está em 

ordem, enfim, que o que se precisa arrumar é muito pouco. Ela pode 

demonstrar problemas de usabilidade considerados de alta prioridade de 

correção, problemas de navegabilidade ou de falta de veracidade de 

informações, objetos de interação que não funcionam, que, por sua vez, 

acabam por atrapalhar a organização visual e estética da página e, 

principalmente, problemas de acessibilidade – questão muito discutida 

atualmente. 

Por fim, a usabilidade com usuários. Recapitulando, o método é 

conhecido como ensaio de interação e as técnicas são card sorting e 

análise da tarefa. Os principais resultados que se podem obter: 

organização da informação de forma mais correta, solucionar problemas 

de navegabilidade e nomenclatura de links e, principalmente, da 

disposição de elementos de interação. 

Isso tudo tem que ficar muito claro e traduzido no relatório da 

avaliação. É muito comum encontrarmos avaliações de usabilidade que 

não dão um norte para quem trabalha com o sistema de informação. 

Outra grande questão que tem permeado o universo da usabilidade 

é que principalmente os desenvolvedores que trabalham com o 

desenvolvimento de páginas menosprezam a opinião dos gestores e dos 
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usuários. Sabemos porque vivemos a era de sistemas feitos às pressas, às 

vezes, sem muito tempo, o que acaba por ocasionar problemas de 

usabilidade. Costumo dizer que se um bom desenvolvedor der uma 

olhada, se a equipe de desenvolvimento prestar atenção no que os 

usuários de bibliotecas de unidades de informação e os bibliotecários, 

principalmente os gestores, têm a dizer, eles só têm a ganhar. 

No momento atual, o STJ acabou de ter um resultado excelente 

com a BDJur, levando em conta a Comissão de Investigação Científica da 

Espanha, o que demonstra que a equipe está preocupada com o caminho 

a ser seguido pelo Tribunal na informação virtual. 

No contexto de aplicação da biblioteca digital, uma proposta de 

otimização como essa só tem a fazer com que melhore. O que essa 

proposta de incrementação de avaliação de usabilidade pode fazer? 

Melhorar essa colocação e, de repente, descobrir que algum serviço de 

informação que não estava tão desenvolvido pode ser a saída para que 

esse sistema de informação atinja um número cada vez maior de 

usuários.  

É esse o apelo que faço. É importante que os bibliotecários se 

conscientizem que essa área é deles. Já tenho feito em alguns grupos de 

pesquisa a seguinte observação: pessoas de fora, de unidades de 

informação, estão mais interessadas em incrementar o sistema de 

informação do que os bibliotecários. Onde podemos provocar essa 

mudança? Nas academias. Hoje, os cursos de Ciências da Informação não 

apresentam nenhuma disciplina relacionada à ergonomia e à usabilidade. 

O serviço público tem a obrigação, através das unidades de informação, 

de desenvolver núcleos de estudo para essa questão e, com isso, ganham 

todos, porque o foco, daqui por diante, é oferecer, principalmente no 

segmento de Governo, informações mais acessíveis ao cidadão. 

Se os senhores quiserem fazer alguma consideração, estou à 

disposição. 
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DEBATES 

ARLAN MORAIS DE LIMA 

Obrigado Antônio. Podemos observar que, pelo menos na questão 

do serviço público, o foco no cidadão e no nosso usuário são importantes. 

É bom sabermos quais técnicas estão sendo usadas por outras 

unidades de informação também, porque podem nos apoiar. A BDJur está 

bem colocada, mas temos problemas que precisamos identificar. Como 

qualquer outro sistema de informação, precisa de melhora contínua, e isso 

ficou bem claro. É preciso que os nossos sistemas de informação, sejam 

nas bibliotecas digitais, nas nossas bases de dados ou nos nossos 

websites, tenham uma avaliação contínua com relação à usabilidade, 

porque não adianta criarmos sistemas que não sejam utilizados em sua 

plenitude pelo usuário. 

É importante termos em mente a questão da usabilidade. No 

Superior Tribunal de Justiça, temos uma preocupação muito grande, 

inclusive na nossa missão, de prestar um bom serviço à população, de 

maneira rápida e efetiva. E agora fomos incitados a fazer estudos na 

questão de usabilidade para os nossos sistemas de informação 

desenvolvidos pela Biblioteca e pela Secretaria de Documentação como 

um todo. 

Parabéns pela palestra. 

A minha pergunta é: o Governo tem incentivado o estudo de 

usabilidade? 

JOSÉ ANTÔNIO MACHADO NASCIMENTO 

O Governo tem algumas propostas do Ministério do Planejamento, 

que as pessoas devem conhecer, o Imag, e algumas diretrizes. 

Recentemente, fiz um artigo a respeito dessa matéria. O que se tem são 

diretrizes relativas à direção que as unidades de informação têm de 

tomar; mas, na prática, ainda não existe esse núcleo de estudo dentro do 

Governo Federal, para tentar otimizar os serviços de informação como um 
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todo. Acredito que uma casa como o STJ tem uma grande possibilidade 

de, utilizando esses métodos e técnicas de usabilidade, fomentar essa 

melhoria no acesso a esse serviço de informações governamentais. 

LEILA APARECIDA ARANTES SILVA 
Coordenadora da Biblioteca do STJ 

Sou lotada na Biblioteca do STJ. Vim com uma ideia equivocada, 

porque, a meu ver, esse estudo, essa análise de usabilidade, era para se 

identificar algo que já não estivesse bem e, na verdade, essa análise deve 

ser feita mesmo quando se calcula que o sistema esteja ótimo, esteja 

atingindo o usuário. 

Achei muito interessante essa colocação, porque não diz respeito a 

sites que não estão sendo bem visitados, mas todas as pessoas que 

disponibilizam essas informações têm que estar preocupadas com a 

usabilidade. 

JOSÉ ANTÔNIO MACHADO NASCIMENTO 

Um exemplo que podemos seguir é o das bibliotecas universitárias 

norte-americanas, que saíram na dianteira nesse quesito. Elas, em 

especial a da Universidade da Califórnia, já realizam estudos de 

usabilidade para reformulação de bibliotecas virtuais e repositórios 

institucionais desde 1998. 

No início das pesquisas, também tinha a ideia de tentar resolver o 

problema e pronto. Foi, então, que me deparei com a possibilidade de 

desenvolver um método que poderia ser aplicado em qualquer fase do 

desenvolvimento do sistema. 

DANDARA 
Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas 

Qual o impacto que o senhor observa dos padrões utilizados nas 

bibliotecas, porque existe um padrão que não pode ser modificado, que já 

é de uso comum na biblioteca e esse padrão, às vezes, impede que o site 

ou o serviço de informação seja mais acessível. Qual a parte da cadeia 
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que o senhor analisa, identifica? Por exemplo, é o usuário que o senhor 

foca para mudança de padrão ou é o gestor? 

JOSÉ ANTÔNIO MACHADO NASCIMENTO 

Na verdade, para a mudança de padrão o ideal é trabalhar com os 

três; mas, se não puder trabalhar com os três, deve-se trabalhar com o 

gestor e o desenvolvedor. 

Os padrões existem. Por exemplo, no caso específico da minha 

atuação no serviço público, trabalho com o plone, que já me oferece um 

combo de funcionalidades para trabalhar a informação. 

Como especialista, sugiro que, mesmo com alguma dificuldade de 

usabilidade, que se foque na gestão de conteúdo, porque as experiências 

têm mostrado que, se não conseguimos modificar essa arquitetura da 

informação para melhorar, é necessário criarmos um novo caminho dentro 

do padrão estabelecido pela instituição. 

JOSÉ RONALDO VIEIRA 
Chefe da Seção de Biblioteca Digital 

Com relação à técnica de análise da tarefa, qual o método para se 

elaborar as perguntas para o usuário? O usuário também deve participar 

ou o gerente elaborará as perguntas pela sua experiência? Como gerente, 

percebemos algumas dificuldades como, por exemplo, o usuário ter 

dificuldade para encontrar o que procura. Os desenvolvedores também 

vão participar? Como funciona esse levantamento? 

JOSÉ ANTÔNIO MACHADO NASCIMENTO 

Foi ótima a sua pergunta, porque, como havia falado, o tema é 

muito extenso. Por isso, o convite para que os senhores estudem os 

métodos e técnicas em vista desse bom resultado que a biblioteca digital 

jurídica conseguiu. 

No caso específico da análise da tarefa, é necessário que seja 

criado um inventário de conteúdo. A partir desse inventário de conteúdo, 

passa-se a conhecer, de maneira melhor, o website, o sistema de 
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informação, o repositório institucional, enfim, a plataforma. A partir do 

momento em que se conhece bem a plataforma, ficará fácil saber a 

disposição da organização da informação; com isso, ficará fácil adaptar-se 

a um formalismo, a um meio, para que se consiga visualizar a estrutura 

de informação. 

Pode-se elaborar uma questão em que a resposta esteja no quinto 

nível de hierarquização da informação, numa página que ela pode ser 

considerada a quinta que o usuário vai visitar. O gestor ou o 

desenvolvedor tem condição de elaborar um teste para que o usuário siga 

esse caminho ou encontre uma informação de outra forma, mostrando 

que, talvez, a sua forma é a correta. 

Existem dois formalismos muito conhecidos: um é o Magic, que foi 

inclusive aplicado por uma pesquisadora do departamento, a Ivette 

Kafure. Se alguém tiver interesse em aprofundar o conhecimento sobre 

análise da tarefa, é um trabalho excelente, em que ela apresenta vários 

modelos de análise da tarefa. Com isso, fica mais fácil adaptar-se esse 

contexto de análise da tarefa ao site em que se trabalha. 

ARLAN MORAIS DE LIMA 

O Superior Tribunal de Justiça agradece a participação de todos. 

Espero que possamos aplicar o que aprendemos aqui ou que possamos ir 

atrás dos melhores métodos. Essa palestra foi só a ponta do iceberg. 

Temos que ir atrás do restante para que possamos criar sistemas voltados 

aos nossos usuários, até porque é a essência do nosso trabalho. 

Muito obrigado e boa-noite. 
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