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RESUMO 

O ensino em meio virtual é cada vez mais adotado pelas instituições e estabelece um ambiente 
diferenciado para as relações educativas que não contam com a presença física dos 
envolvidos. Esse fato implica propostas pedagógicas e estratégias didáticas que utilizam 
recursos e ferramentas para preencher a lacuna da não presencialidade implícita na educação a 
distância. Este trabalho aborda as características dos ambientes em que são desenvolvidas as 
aulas virtuais, e estabelece parâmetros de natureza empírico-experimental para tratar da 
facilidade e adaptabilidade que é oferecido aos participantes do ambiente. Mediante a análise 
de usabilidade, com base nas avaliação heuristica de Nielsen é apresentado checklist para 
avaliação da usabilidade do ambiente moodle, sendo indicado como parte integrande do 
processo de seleção do sistema a ser utilizado para mediar a educação. 
Palavras-chave: educação a distância, interatividade, usabilidade, aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

Teaching in the virtual environment is increasingly adopted by the institutions and provides a 
different ambience to the educational relationships that do not have the physical presence of 
those involved. This fact implies pedagogical proposals and teaching strategies that use 
resources and tools to fill the gap in the classroom implicit in distance education. This paper 
discusses the characteristics of environments that are developed in the virtual classroom, and 
sets parameters of empirical-experimental to deal with the ease and adaptability that is offered 
to participants of the environment. Through the analysis of usability, heuristic evaluation 
based on Nielsen's checklist is presented for evaluating the usability of Moodle, integrands 
being displayed as part of the selection process of the system being used to mediate education. 
Keywords: distance education, interactivity, usability, learning. 
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INTRODUÇÃO 

Quando a modalidade de ensino à distância (EAD) é escolhida por uma instituição, a 

usabilidade é tratada como principal aspecto para seu sucesso.  Trata-se da capacidade que um 

sistema possui de ser entendido, aprendido e utilizado sob condições estabelecidas de 

operação (ISO/IEC, 9126-1). O diferencial na qualidade de ensino está na possibilidade de 

compreensão do aluno sobre determinado problema. Além disso, o potencial de interação com 

o aluno é ampliado quando aplica-se usabilidade em sistemas educacionais.  

O crescimento vertiginoso da Internet no Brasil permitiu que a EAD obtivesse maior 

abrangência no país. Segundo a PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do 

IBGE, a rede mundial de computadores alcançou em 2009 a marca de 67,9 milhões de 

usuários.  O maior acesso à tecnologia é um indício para utilizar recursos computacionais na 

área educacional. Porém é necessário pensar um ambiente diferenciado para o 

desenvolvimento de relações humanas pois não há interação direta com os envolvidos no 

processo de ensino-aprendizado. A boa interatividade do sistema é um componente que 

implica na satisfação do usuário justificando a necessidade de usabilidade em sistemas 

educacionais. O objetivo deste artigo é através de inspeções, analisar a usabilidade da 

ferramenta Moodle, um LMS (Learning Management Systems/Sistema de Gestão da 

Aprendizagem) utilizado para prover o ambiente educacional através da Internet. Será 

considerado o potencial de melhoria das ações mútuas entre grupos de professores, alunos e 

tutores através da ferramenta citada.  

 

A ERGONOMIA COMO INFLUÊNCIA SOBRE A USABILIDADE 

A ergonomia é a atividade de projetar máquinas, ferramentas, e ambientes de trabalho para 

melhor auxiliar o desempenho e o comportamento humano (Britannica Encyclopedia). Trata-

se de área multidisciplinar da ciência que lida com a aplicação da informação através de 

variáveis mais relevantes em relação a características humanas. Desta forma a ergonomia 

surgiu da aplicação de múltiplos conhecimentos para melhor adaptar um indivíduo aos 

ambientes de trabalho, condicionados pelas tecnologias. 

Considerando-se a usabilidade, utiliza-se uma técnica chamada pesquisa etnográfica que 

observa as ações dos usuários sob reais condições de uso para melhor aplicar a ergonomia nos 

sistemas computacionais. A ergonomia cognitiva surge, assim, como o estudo da adaptação 
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das faculdades mentais humanas aos ambientes de trabalho impactados pelas tecnologias. 

Pode-se considerar que a ergonomia cognitiva realiza a visão evolutiva “darwiniana“ sobre a 

adaptação psicológica do homem ao meio ambiente, dentro do qual as atividades relacionadas 

ao trabalho ocupam um lugar de destaque. Os indivíduos dedicam grande parte de sua vida à 

subsistência material e suas relações sociais são preponderantemente ditadas pela forma como 

seu trabalho é produzido. A ergonomia cognitiva forma-se no espaço dos sistemas de 

informação computacional como sub-área da psicologia evolutiva, apoiada substancialmente 

na cibernética e na inteligência artificial, ou seja, no estudo de “todos os mecanismos 

autoreguladores que funcionam segundo o feedback informativo” (Marchelli, 1990, p. 14). O 

feedback informativo refere-se às equações lógicas-matemáticas sem as quais as explicações 

sobre a vida biológica e psicológicas não seriam possíveis. Citando Piaget (1974, p. 9), tem-se 

que: “[...] sob numerosos aspectos, [a vida] trabalha como uma máquina cibernética, ou uma 

‘inteligência artificial’ (isto é, geral)”. Dessa forma, a parte biológica dos indivíduos pode ser 

entendida como uma máquina que executa trabalhos mediados por um conjunto de 

informações mentais que pode ser reproduzido por sistemas lógicos e equações matemáticas. 

Dito de outro modo, as respostas ou feedbacks que os indivíduos produzem ao executar suas 

atividades materiais determinam mudanças permanentes em seus mecanismos mentais de 

autoregulação informativa sobre como as tarefas devem ser executadas. Assim, as mudanças 

mentais se dão no mesmo sentido da evolução biológica e funcionam segundo os princípios 

da seleção natural. Por esse princípio, a natureza sempre privilegia os indivíduos melhor 

dotados para a reprodução e continuidade da espécie, envolvendo força, caráter e traços 

distintivos que caracterizam a melhoria genética da população. O problema da ergonomia 

cognitiva será, pois, estudar quais mudanças evolutivas da aptidão individual para o trabalho 

podem ser consideradas como as que melhor correspondem às adaptações necessárias para o 

progresso da espécie humana como um todo. 

A questão colocada pela psicologia evolutiva e, por extensão, adotada pela ergonomia 

cognitiva é saber quais características distinguem os indivíduos que melhor se adaptam aos 

ambientes de trabalho de alto impacto tecnológico. Em analogia, os sistemas de aulas virtuais 

podem ser considerados ambientes de estudo com alto impacto tecnológico. Dessa forma, é 

possível aplicar os princípios da ergonomia cognitiva aos procedimentos de ensino virtuais 

como uma base para a compreensão dos processos de interação homem-sistema. A cognição, 

condição inicial que deve ser considerada para a formulação de objetivos em todas as 
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taxionomias educacionais, indica o nível de percepção, compreensão e aplicação de 

conhecimentos pelos alunos. Dessa forma, a análise de aulas virtuais no tocante aos recursos 

de ensino mediados pela Internet incorpora os preceitos da ergonomia cognitiva, pelo que é 

possível identificar o grau de adaptação do aluno ao cenário de aprendizagem. 

 

A INTERNET E USABILIDADE NA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA 

O ensino mediado pela Internet começou em 1993, simultaneamente à abertura do uso 

comercial da rede mundial de computadores. No Brasil, essa abertura somente ocorreu em 

1995, mas o ensino com recursos digitais recebeu um grande incentivo a partir da nova Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional – LDB, aprovada em 1996. A nova LDB 

chancelou a oferta de educação a distância em todos os níveis de ensino. Com isso, as 

instituições educacionais passaram a explorar também a Internet como meio de atingir seus 

objetivos, pois os recursos até então disponíveis não apresentavam as possibilidades de 

interação que a rede mundial de computadores oferecia. 

O ensino a distância mediado pela Internet recebeu na língua inglesa a denominação de e-

learning, forma que se tornou generalizada no mundo todo. O e-learning distingue-se pelas 

características de flexibilidade em termos de espaço e tempo e pode oferecer ensino de alta 

qualidade, desde que pautado em fundamentos teóricos adequados, como a ergonomia 

cognitiva, por exemplo. O e-learning subentende uma nova modalidade pedagógica, uma 

outra forma de conduzir o aluno à aprendizagem, substancialmente diferente da modalidade 

presencial e de outros meios de educação a distância. Suas práticas pedagógicas devem 

atender a uma nova proposta de ensino, onde o aluno é o centro do processo e o professor o 

construtor de um ambiente não físico, que será não só o espaço do conteúdo, mas, também, da 

interatividade entre os agentes envolvidos, resultando em “um novo estilo de pedagogia, que 

favorece ao mesmo tempo as aprendizagens personalizadas e a aprendizagem coletiva” (Lévy, 

1999-158). 

O ensino através de recursos computacionais utiliza o conceito de interface, forma de 

comunicação ou ligação entre os agentes da relação homem-computador, a qual define a 

qualidade do ambiente virtual. A utilização desse ambiente pode ser classificada de acordo 

com o potencial que apresenta para que o usuário alcance seu objetivo no ambiente, com o 

menor esforço possível. A qualidade da interface foi conceituada por uma norma técnica 
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específica da International Standartization Organization, que trata os requisitos de ergonomia 

cognitiva de softwares em termos de usabilidade sistêmica, que significa a “capacidade de um 

produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, 

eficiência e satisfação em um contexto específico de uso” (ISO 9241-11, 1998, p. 3). Os 

atributos definidos pela norma ISO são consistentes com os estabelecidos anteriormente por 

Nielsen (1993, p. 26), ou seja: facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de 

memorização, baixa taxa de erros e satisfação subjetiva. 

 

AS NORMAS DE QUALIDADE DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE ENSINO-

APRENDIZAGEM 

As normas de qualidade exigem que os sistemas utilizados para o ensino virtual se constituam 

em ambientes nos quais os usuários dominem suas características no menor período de tempo 

possível, o que viabiliza maior índice de adaptação e produtividade nos quesitos da ergonomia 

cognitiva. Uma vez que tenha se adaptado ao ambiente, o usuário não deve enfrentar 

mudanças que o levem à necessidade de reaprender o sistema. A expectativa do usuário não é 

a de se deparar com problemas de erros do sistema, portanto, quanto menor a taxa de erros 

maior a possibilidade de atingir eficiência no ambiente de estudos. Esse aspecto pode ser 

medido por meio do grau de satisfação do usuário na utilização do ambiente virtual. 

Os fatores que implicam no potencial de usabilidade de um sistema podem ser aplicados aos 

ambientes de ensino-aprendizagem on-line a partir da heurística de Nielsen (1994). Trata-se 

de um conjunto de dez variáveis que mensuram os principais aspectos a serem verificados 

para o cumprimento dos quesitos de qualidade presentes na interatividade homem-

computador, descritos a seguir: 

a) visibilidade do estado atual do sistema: o usuário deve ser informado pelo sistema sobre o 

que está ocorrendo no ambiente, e essa informação deve ser fornecida em tempo razoável. 

Exemplo: As páginas do ambiente devem ter claras indicações da seção a qual pertencem, 

bem como as ligações para outra página para onde o usuário deva ou possa prosseguir; 

b) correlação entre o sistema e o mundo real: a linguagem usada no ambiente deve ser 

familiar ao usuário, adotando, assim, as convenções do mundo real. Exemplo: Um termo que 

é desconhecido ao usuário poderá causar um erro na direção ou ação adotada por ele. Por isto 

é recomendável a averiguação prévia sobre o perfil do usuário; 
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c) controle e liberdade do usuário: o sistema deve possibilitar a autonomia do usuário para 

fazer, desfazer ou refazer operações. Exemplo: Um botão para a página inicial do ambiente 

pode permitir ao usuário sair de uma tela que ele, equivocadamente, acessou; 

d) consistências e padrões: a similaridade de palavras, situações ou ações devem seguir os 

padrões do ambiente. Exemplo: Um vocabulário inconsistente, com páginas com títulos 

diferentes, mas que levam aos mesmos destinos pode confundir o usuário; 

e) prevenção de erros: o projeto do ambiente deve prevenir a ocorrência de erros. Exemplo: 

usar ferramentas que evitam os erros antes que os usuários os enviem. 

f) reconhecimento ao invés de memorização: as instruções para o uso do ambiente devem 

estar visíveis ao usuário, não exigindo que ele memorize ações para seguir de uma página 

para outra. Exemplo: Um usuário que é levado a memorizar a sua trajetória no ambiente 

apresenta maior chance de, por não se lembrar, errar o caminho para o destino que pretende; 

g) flexibilidade e eficiência de uso: os usuários experientes devem contar com recursos que 

agilizem as suas ações freqüentes no ambiente. Exemplo: Se um usuário apresenta interesse 

freqüente ao acesso a uma página específica, o sistema deve viabilizar o acesso a ela, de 

forma rápida, evitando que ele tenha que percorrer todas as páginas anteriores; 

h) projeto estético e minimalista: o ambiente deve apresentar textos úteis, objetivos e enxutos.  

Exemplo: Os textos de botões e ações devem indicar precisamente o que representa no 

ambiente; 

i) suporte ao usuário no reconhecimento, diagnóstico e recuperação de erros: as mensagens de 

erros devem usar uma linguagem clara e precisa sobre o erro do usuário. Exemplo: Se a busca 

de um usuário não gera resultados, não basta indicar que ele deve ampliar a busca. Será de 

mais valia proporcionar uma expressão que o ajude na ampliação dessa busca; 

j) informações de ajuda e documentação: informações sobre o ambiente devem estar 

disponíveis ao usuário, em linguagem simples e em textos enxutos, permitindo a busca rápida 

sobre suas dúvidas. Exemplo: O material de ajuda ao ambiente pode estar disponível na 

página inicial do ambiente, com seções específicas dentro de cada página. Dessa forma, as 

orientações não se tornam extensas nos casos em que o usuário procura ajuda sobre uma 

determinada página. 
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Entre os métodos de avaliação de usabilidade, como a inspeção baseada em guias de 

recomendações, o teste empírico de usabilidade com usuários e o percurso cognitivo, a 

avaliação heurística é a que apresenta o menor custo e maior facilidade na aplicação, podendo 

ser desenvolvida por um grupo de três a cinco avaliadores, sem a exigência de um 

planejamento avançado e podendo ser aplicada desde o início do desenvolvimento do sistema. 

Quanto aos resultados, esse método permite a identificação de maior variedade de problemas 

e quantidade dos que se apresentam como mais comprometedores à usabilidade do ambiente. 

Observa-se, assim, que o potencial de usabilidade deve ser considerado no desenvolvimento 

de ambientes de ensino on-line como forma de assegurar a satisfação do usuário e, 

conseqüentemente, o sucesso do ensino e da aprendizagem, já que todo o processo ocorrerá 

nesse espaço virtual. 

 

A AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 

A avaliação heurística é um método de engenharia ou inspeção de usabilidade que 

compreende um conjunto de examinadores que avaliam a interface do usuário e através de 

princípios de usabilidade tentam encontrar problemas possíveis de acontecer (Nielsen, 1992). 

É um método eficaz o suficiente para que os analistas afirmem que 75% dos problemas de 

usabilidade podem ser detectados através da avaliação heurística. É mais eficaz quando 

executada por muitos avaliadores porque é praticamente impossível que um único indivíduo 

encontre todos os problemas de usabilidade em uma única avaliação. Na área de avaliações de 

heurísticas para testes de usabilidade estão algumas das diretrizes de Jakob Nielsen destacadas 

na tabela 1. 

Usar o diálogo simples e natural Fornecer saídas claramente marcadas 

Falar a língua dos usuários Fornecer atalhos 

Minimizar a carga da memória do usuário Fornecer boas mensagens de erro 

Ser consistente Prevenir-se de erros 

Oferecer feedback  

Tabela: Diretrizes de Nielsen 
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Uma abordagem mais completa foi desenvolvida pelos cientistas do INRIA (Institut National 

de Recherche en Informatique et en Automatique) J.M. Bastien e Dominique L. Scapin. O 

grupo de critérios ergonômicos que resultaram deste trabalho consiste em uma lista de 18 

critérios elementares (que incluem 9 critérios principais). Os critérios são apresentados junto 

com suas definições, bases racionais, exemplos das diretrizes, e comentários que expõem as 

distinções entre alguma deles. 

 

Heurísticas segundo Bastien e Scapin: 

1.Incitação; 

2.Agrupamento ou distinção por localização; 

3.Agrupamento ou distinção por formato; 

4.Feedback imediato; 

5.Legibilidade; 

6.Concisão; 

7.Ações mínimas; 

8.Densidade informacional; 

9.Ações explícitas do usuário; 

10.Controle do usuário; 

11.Flexibilidade; 

12.Consideração da experiência do usuário; 

13.Proteção contra erros; 

14.Qualidade das mensagens de erro; 

15.Correção dos erros; 

16.Homogeneidade/coerência (consistência); 

17.Significado dos códigos e denominações; 

18.Compatibilidade; 
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INSPEÇÃO HEURÍSTICA DE UM LMS 

Baseando-se nas definições de avaliações heurísticas foi elaborado lista de verificação com o 

objetivo de documentar os resultados das inspeções. Esta lista básica de verificação é 

denominada checklist que é aplicável a qualquer LMS. Não se deve confundir um checklist 

com um questionário. O questionário é relativo a um grupo de usuários, enquanto um 

checklist aplica-se a um especialista técnico que analisa a conformidade de uma interface 

gráfica com a norma.   

Exemplo simplificado de um checklist aplicado a um LMS (Moodle): 

Requisito Questão 

1 - Facilidade de uso Passou( x ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

2 - Localização dos elementos gráficos Passou(  ) Não passou ( x ) Inválido (  ) 

3 - Diálogos com o usuário Passou( x ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

4 - Capacidade de aprendizado Passou( x ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

5 - Eficiência dos comandos Passou( x ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

6 - Personalização dos componentes gráficos Passou( x ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

7 - Personalização do conteúdo Passou( x  ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

8 - Legibilidade Passou(  ) Não passou ( x ) Inválido (  ) 

9 - Administração de usuários Passou( x  ) Não passou (  ) Inválido (  ) 

Observações: Este checklist foi aplicado ao ambiente moodle do site www.fgrweb.com.br/ead

  

● Para cada requisito reprovado haverá uma justificativa  e uma evidência; 

● As justificativas e evidências seguirão os índices de requisitos do checklist;   

● Uma evidência poderá indicar um ou mais problemas de usabilidade; 

 

Justificativas: 

Requisito 2 - A disposição dos botões não facilita o acesso às principais funções do sistema 

(acesso, cadastro, ajuda). 
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Requisito 8 - Há excesso de conteúdo informativo na tela principal. 

 

Evidências de problemas: 

 

Figura 1 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O uso das ferramentas que compõem um sistema de gestão da aprendizagem como o Moodle 

oferece mais uma oportunidade de o acesso ao conhecimento. O material educativo utilizado 

no ensino mediado pela Internet possui significativas diferenças em relação ao aplicado ao 

ensino convencional. Porém é indispensável para a concepção e utilização dessas ferramentas 

de forma que haja uma facilidade de comunicação entre os envolvidos, para melhorar a 

produtividade do professor ou tutor e, acima de tudo, despertar o interesse do aluno. Além 

disso, é imprensindivel que o aluno tenha facilidade de utilizar o ambiente, evitando assim 

que rejeição na utilização do sistema. Nesse contexto, a avaliação de usabilidade se faz 

necessária. Através do requisito básico de facilidade de uso do ambiente por parte dos 

usuários, haverá a necessidade justificável de melhoria de usabilidade.  

 

 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 
 
 

 

 11 

REFERÊNCIAS 

ANUÁRIO BRASILEIRO ESTATÍSTICO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA. 
Fábio Sanchez (Coord.). 3. ed. São Paulo: Instituto Monitor, 2007. 176 p. 

ANUÁRIO BRASILEIRO ESTATÍSTICO DE EDUCAÇÃO ABERTA E A DISTÂNCIA. 
Fábio Sanchez (Coord.). 4. ed. São Paulo: Instituto Monitor, 2008. 192 p. 

DREYFUSS, H. The measure of man: human factors in design. Nova York: Whitney Library 
of Design, 1967. 60 p. 

ISO 9241. Ergonomic requirements for office work with visual display terminals – Part 10: 
Dialogue principles. 1996.  

LEVY, P. Cibercultura. Rio de Janeiro: Editora 34, 1999. 264 p. 

MARCHELLI, P. S. Logo e a gênese das estruturas elementares de programação do 
computador. 1990, 241f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 1990. 

MAZZEO, L. M. (Coord). Evolução da Internet no Brasil e no Mundo. Brasília: Ministério da 
Ciência e Tencologia/Secretaria de Política de Informática e Automação. 2000. 80 p. 

MOORE, M. Teoria da distância transacional. In: Theoretical Principles of Distance 
Education. Keegan, Desmond. Nova York: Routledge: 1993. p. 22-38. 

MOREIRA, M. A.; SALZANO, E. F. A aprendizagem significativa: a teoria de David 
Ausubel. 2. ed. São Paulo: Centauro, 2002. 212p. 

MURRELL, H. Ergonomics: man in his working environment. Londres: Chapman and Hall, 
1965, 496 p. Título original: Distance education: a system view. 

NIELSEN, J. Usability engineering. Boston: Academic Press, 1993. 362 p. 

NIELSEN, J. Echancing the explanatory power of usability heuristics. In: Proceeding of 
CHI´94. Boston, abr., 1994. Nova York: ACM Press, 1994. p. 152-158. 

NOVAK, J. D. Tradução de Marco Antonio Moreira. Uma teoria de educação. São Paulo: 
Pioneira, 1981. 254 p. Título original: A Theory of Education. 

PAPERT, S. Logo: computadores e educação. São Paulo: Brasiliense, 1985. 187 p. 

PIAGET, J. Biologia e Conhecimento. Tradução de Francisco M. Guimarães. Petrópolis: 
Vozes, 1973. 423p.  Título original: Biologie et coonaissance. 

TAKAHASHI, T. (Org.). Sociedade da informação no Brasil: livro verde. Brasília: Ministério 
da Ciência e Tecnologia, 2000. 195 p. 

VYGOTSKI, L. S. Pensamento e linguagem. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996. 135 p. Título original: Thought and language. 


