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É preciso criar pessoas que se atrevam 
a sair das trilhas aprendidas, 

com coragem de explorar novos caminhos. 
Pois a ciência construiu-se pela ousadia dos que sonham 

e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido 
em busca da terra sonhada. 

Rubem Alves
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RESUMO

Este estudo tem como objetivo analisar a comunicação gráfica de leiautes de hipermídia de 
interfaces  voltadas  à  Educação  a  Distância  via  Internet.   Tal  proposta  se  justifica  pela 
ampliação da oferta de cursos nessa modalidade e da consequente aplicação de elementos de 
hipermídia para ensino-aprendizagem. O método de análise envolveu a pesquisa netnográfica, 
dirigida  aos  cursistas  do  Ciclo  Intermediário  do  Programa  de  Formação  Continuada  em 
Mídias  na  Educação,  e  a  avaliação  heurística  das  interfaces  do  Ambiente  Virtual  de 
Aprendizagem  “E-Proinfo”  e  dos  módulos  desse  Ciclo.  Nessa  avaliação  observamos  a 
aplicação  dos  atributos  de  usabilidade  e  o  grau  de  interatividade  de  cada  interface.  Os 
resultados revelaram uma ineficiente aplicação dos atributos de usabilidade, o que implicou 
uma  consequente  redução  dos  graus  de  interatividade.  Como  proposição  apresentamos  o 
Design Virtual de Aprendizagem, um modelo leiaute de hipermídia,  concebido para gerar 
usabilidade para os Ambientes Virtuais de Aprendizagem e ampliar a aquisição de letramentos 
para cursistas e tutores. Essa proposta de desenho de hipermídia não objetiva a demarcação de 
modelos pré-concebidos, mas a proposta de leiaute na qual cada elemento de hipermídia é 
aplicado  com  vista  a  gerar  uma  navegabilidade  intuitiva,  mais  ágil  e  eficiente,  nesses 
ambientes.

PALAVRAS – CHAVE: comunicação hipermídia  ,  interatividade hipermídia,  Educação a 
Distância
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ABSTRACT

This study aims to analyze the communication graphics of layouts of hypermedia interfaces 
oriented to Distance Education via the Internet. This proposal is justified by widening the 
offer of courses that  modality and the consequent  application of items of hypermedia for 
teaching-learning. The method of analysis involved the search nethnographic, addressed to the 
cycle student intermediary of the Training Program Continuing Medias in Education, and the 
evaluation heuristic of the interfaces of Virtual Learning Environment "E-Proinfo" and of the 
modules of the Cycle. This evaluation we observed the implementation of the attributes of 
usability and the degree of interactivity of each interface. The results revealed an inefficient 
implementation of the attributes of usability, which meant a consequent reduction of the levels  
of interactivity. As proposing the present Design Virtual Learning, a model of hypermedia 
layout,  designed  to  generate  usability  for  Virtual  learning  environments  and  extend  the 
acquisition of literancy for students and tutors. This proposal design not hypermedia aims the 
demarcation of models pre-conceived, but the proposal of layout in which each element of 
hypermedia  is  applied  with  a  view to  generate  a  seaworthiness  intuitive,  more  agile  and 
efficient, in these ambients. 

KEYWORDS: communication hypermedia, interactivity hypermedia, Distance Education
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INTRODUÇÃO

Este  estudo  tem  como  objetivo  analisar a  comunicação  gráfica  de  leiautes  de 

hipermídia de interfaces voltadas à Educação a Distância via Internet. Tal proposta se justifica 

pela  ampliação  da  oferta  de  cursos  nessa  modalidade  e  da  consequente  aplicação  dos 

elementos de hipermídia  para ensino-aprendizagem. A partir  disso, buscamos fornecer um 

novo desenho de leiaute, fundamentado na usabilidade, navegabilidade e comunicabilidade 

ergonômicos para EaD.

Ao logo da história,  observamos o  surgimento,  aperfeiçoamento e incorporação de 

ferramentas  tecnológicas  às  práticas  dos  grupos  sociais.  Os  utensílios  domésticos, 

profissionais,  religiosos,  educacionais,  entre  outros,  constituem  diferentes  ferramentas  e 

remetem à execução de  determinadas tarefas e aos seus ambientes de empregabilidade, em 

função dos diferentes graus de complexidade tecnológica em que estes se inserem. 

O computador - ferramenta tecnológica - tem promovido, ao longo das últimas duas 

décadas,  a reconfiguração  e  a  convergência  de  inúmeras  práticas  sociais,  laborais, 

educacionais  e  lingüísticas,  cuja  complexidade  tem  sido  a  marca  da  sociedade  letrada 

contemporânea. A utilização de cartões magnéticos, quiosques eletrônicos, Internet e telefones 

celulares exige do cidadão comum a aquisição de letramentos específicos para, dentre outras 

coisas,  acessar  sítios  virtuais  de  hipermídia,  realizar  compra  de  produtos  e  transações 

financeiras, acessar portais de notícias e imergir em redes de sociabilidade. Essa convergência 

de atividades em ambientes virtuais  se fixa na interface de hipermídia, amplia o volume de 

conhecimentos transmitidos e  assimilados pelos indivíduos e  se  reconfigura no espaço da 

sociedade em rede.

Nesse cenário, um dos maiores desafios é transpor, criar e concatenar os chamados 

conteúdos  tradicionais  ministrados  pela  escola  para  a  interface  gráfica  de  hipermídia  dos 

Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem,  já  que  a  criação  de  leiaute  de  hipermídia  deve 

oportunizar em seu desenho a interatividade e ações  autônomas  de  aprendizado. A partir dos 

anos  2000 o espaço  virtual  da  sociedade em rede,  presente  na web 2.01 e 3.02, viabilizou  a 

___________________________________________________________________________

1 Segunda geração da Internet fundamentada nos mecanismos de busca, sítios de colaboração e redes sociais.
2 Terceira geração da Internet fundamentada nas redes semânticas. Visa organizar, por meio de redes semânticas, 
os conteúdos em blogs, sítios e comércio eletrônico. Espaço projetado para ambientes e conteúdo educacional.
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criação e a popularização de interfaces de hipermídia, softwares, ferramentas de interação e 

novas metodologias de ensino. Nessas interfaces, a aplicação de atributos de usabilidade na 

composição  do   leiaute  de   hipermídia  amplia  a  interatividade  entre  hipertextos  virtuais, 

hiperlinks , players de vídeo e som, ícones, além de favorecer o acionamento de suportes de 

interação. Por sua vez, os ambientes virtuais que utilizam internet para Ensino a Distância - 

EaD são interfaces de hipermídia compostas por leiaute gráfico e ferramentas de interação 

síncronas  e  assíncronas.  Trata-se  de  uma tecnologia  que  requer  dos  cursistas  e  tutores  a 

aquisição de letramentos  específicos para dialogar, ensinar e aprender.

A Educação  a  Distância  já  é  praticada  há  mais  de  um século  e  se  incorpora  às 

transformações da sociedade e das ferramentas tecnológicas. A primeira geração teve como 

suporte o meio impresso. A segunda e terceira gerações fluíram pelas ondas do "Rádio" e da 

televisão, e a quarta digitalizou-se em meio aos espaços da cibermídia, com novos contextos e 

suportes  que  visam a  mesma difusão  de  conhecimento,  mas  que  possuem características 

específicas quanto à forma de transmissão, interatividade, interação e leiaute. 

No Brasil, as ações educacionais de EaD via Internet ganharam grande impulso nos 

anos  90,  através  de  políticas  públicas  destinadas  à  criação  de  Telecentros,  Núcleos  de 

Tecnologia Educacional e Ambientes Virtuais de Aprendizagem – AVA. Após essa primeira 

fase, foram postas em prática as políticas de capacitação de professores para a utilização do 

computador e Internet, como ferramentas pedagógicas, e de implementação dos núcleos de 

criação de conteúdos.

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte foi, em 2003, a instituição de ensino 

superior pioneira na oferta de cursos universitários e de capacitação docente a distância via 

Internet. Já a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte consolidou a sua participação 

nessa modalidade de ensino, em 2006, com o Programa de Formação Continuada em Mídias 

na Educação,  voltado para os docentes da rede pública de ensino de todo o Estado.  

O  Mídias  na  Educação  é  um  programa  nacional  de  formação  continuada,  cujo 

objetivo  é  o  letramento  digital  de  professores  a  fim  de  torná-los  capazes  de  utilizar  o 

computador como recurso de ensino-aprendizagem. De forma específica, o Programa visa 

proporcionar  uma  vivência  pedagógica  articulada  com  diferentes  mídias  e  linguagens, 

fundamentada na  interatividade e na experiência multimidiática, com o objetivo de promover 

uma capacitação do ponto de vista da leitura crítica e do estímulo à autoria dos alunos. 
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Na UFRN e  UERN, o Programa tem sido ofertado em três níveis:  Ciclo Básico 

(Extensão com 120 horas), Ciclo Intermediário (Aperfeiçoamento com 180 horas) e Ciclo 

Avançado (Especialização com 360 horas). Na UFRN, ele tem sido  veiculado pelo Ambiente 

Virtual de Aprendizagem “Moodle”, e na UERN, pelo “E-Proinfo”.

Em 2007,  ao  integrar  o  corpo  docente  do  Mídias  na  Educação,  na  condição  de 

Coordenadora do Ciclo Intermediário, tivemos a oportunidade de acompanhar a aquisição de 

letramento  virtual  e  digital  dos  docentes  que  integravam  esse  Programa.  Na  ocasião,  o 

Programa  continha  quatro  módulos  de  conteúdo  –  "TV  e  Vídeo",  "Rádio",  "Material 

Impresso" e "Informática". No decorrer das atividades do Ciclo, identificamos um recorrente 

decréscimo nas ações de interatividade. 

Em trabalhos de pesquisa, Burgos (2006) analisamos essa redução ao imergimos no 

Ambiente  de  Aprendizagem  Virtual  "E-Proinfo"  e  no  resultado  da  enquete  dirigida  aos 

cursistas, por meio de questionário semi-estruturado. Os resultados obtidos revelaram entre 

outras  coisas,   a  impossibilidade  recorrente  de  postagem  de  atividades;  dificuldade  de 

navegação; não identificação de hiperlinks , de ícones e de áreas de conteúdo, instabilidade do 

Ambiente de Aprendizagem Virtual e falta de correlação semântica entre as interfaces dos 

módulos.

Na  Internet,  as  práticas  de  Educação  a  Distância  se  fazem  em  plataformas, 

denominadas  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem  –  AVA,  cuja  interface  convergem 

elementos  diversos,  como  hipertexto  virtual,  som,  vídeo,  imagem,  animação,  cor,  som, 

gráficos  vetoriais,  hiperlinks   e  ícones.  Um AVA corresponde,  de  certo  modo,  ao  espaço 

tradicional da sala de aula, no qual o aluno/cursista interage com o professor/tutor e demais 

colegas,  como também acessa o conteúdo ministrado e realiza atividades via  interface de 

hipermídia. Por outro lado, qualquer elemento de hipermídia que se apresente inoperante, ou 

que possua um significado desconhecido ou dúbio, compromete a usabilidade do AVA e, por 

consequência,  as  ações  de  leitura,  identificação  de  conteúdos  e  postagem  de  atividades. 

Podemos comparar essa interatividade com a leitura  tradicional de um livro, cujo projeto 

gráfico (capa, paginação, sumário, notas de rodapé, ilustrações, ícones, glossário, gramatura e 

cor do papel, corpo e modelo de família tipográfica, espaço entrelinhas) pode vir a auxiliar ou 

prejudicar a compreensão do seu conteúdo.
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O desenho gráfico da interface para um AVA é dimensionado para o seu público-alvo, 

em função de objetivos educacionais e curriculares, arquitetura da informação, suportes de 

interação e  sistemas de avaliação. Esse desenho deve conter objetivos definidos com vistas a 

propiciar o desenvolvimento de habilidades e competências para a formação educacional de 

um determinado grupo, dentro desse público-alvo. Assim, para a composição do leiaute, o 

designer transpõe em forma de comunicação visual a informação educativa que irá fazer parte 

do  desenho  da  interface  de  hipermídia  de  EaD.  Essa  informação  é  convergida  com  os 

elementos de hipermídia, e o resultado deve transmitir uma devida usabilidade ao AVA, de 

modo que o público escolar a que é destinado obtenha a máxima comunicabilidade com o 

conteúdo educacional.

Para isso, é importante que os profissionais responsáveis pelo desenho gráfico da 

interface do AVA considerem alguns atributos, tais como,  navegação intuitiva que permita a 

localização dos conteúdos de forma rápida e sensorial, imagens fixas ou em movimento que 

tenham relação com o assunto apresentado, e vídeos que tragam informações complementares 

ao  que  está  sendo  estudado.  Esses  recursos  integram  estratégias  que  precisam  estar 

perfeitamente conectadas com os contextos do projeto de curso e a formação cultural  dos 

participantes. Os AVA são um meio possível de propiciar a co-autoria, a participação e a troca 

de informações, que são os fundamentos da interatividade. 

Diante  disso,  e  cientes  de  que  as  ações  de  interatividade,  na  oferta  do  Ciclo 

Intermediário do Mídias na Educação, estavam sendo comprometidas pelo desenho do leiaute 

de hipermídia, nosso objetivo, neste presente trabalho, investigar a comunicação gráfica das 

interfaces de hipermídia dos módulos que integram o Ciclo Intermediário do Programa de 

Formação Continuada em Mídias na Educação, ofertado via internet, pelo portal "E-Proinfo" 

(www.eproinfo.com.br).  A partir  desse  objetivo  geral,  buscamos,  de  forma  específica:  a) 

identificar, na estrutura de hipermídia dos quatro módulos do Ciclo Intermediário e do AVA 

"E-Proinfo", os elementos que colaborem para o letramento virtual dos docentes cursistas, já 

que  a  interface  de  hipermídia  dialoga  com  o  leitor/cursista  através  dos  seus  elementos 

constitutivos;  b) apresentar o  desenho gráfico para ambiente de aprendizagem via web – 

Design Virtual de Aprendizagem – DVA.

Os estudos que envolvem o desenho gráfico e usabilidade de AVA estão em grande 

evidência, já que a realidade tecnológica permite diferentes convergências midiáticas em sua 

interface. Nosso trabalho envolve, como elemento de delimitação de tópico, a comunicação e 
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seus aspectos gráficos, aplicados nos elementos de hipermídia que compõem o desenho de 

interface  virtual.  A  delimitação  se  faz  necessária  para  ampliarmos  os  estudos  sobre 

interatividade em leiautes de hipermídia, com vistas a promover a interação em AVA. Quando 

reunimos  os  construtos  teóricos  sobre  comunicação  gráfica,  usabilidade  e  educação  via 

Internet, tornou-se possível criar ambientes virtuais com possibilidades de atuar como espaços 

para  construção  de  diferentes  conhecimentos.  Essa  tríade  favorece  a  formalização  de 

conceitos gráficos que reúnem linguagens verbais e não- verbais, aplicação de ferramentas 

interativas,  concatenação de idéias, interação,  motivação e a construção de conhecimentos 

autônomos. 

Nossa  motivação  inicial  para  este  estudo  partiu  da  fundamentação  em  Dondis 

(1997), para quem a comunicação visual deve objetivar a construção de um sistema básico 

para a aprendizagem, a identificação, a criação e a compreensão de mensagens visuais que 

sejam acessíveis a todas as pessoas, e não apenas àquelas que foram especialmente treinadas. 

Em suas palavras, 

A comunicação visual  constitui  todo um corpo de dados que  como a linguagem 
podem ser usadas para compor e compreender mensagens em diversos níveis  de 
utilidade, desde o puramente funcional até os mais elevados  domínios da expressão 
artística.  É  um  corpo  de  dados  constituído  de  partes,  um  grupo  de  unidades 
determinadas por outras unidades, cujo significado, em conjunto, é uma função do 
significado das partes. (DONDIS, 1997, p. 3-4).

 Assim,  delimitamos  a  esfera  de  nossa  abordagem  à  Comunicação  gráfica  e  o 

desenho de leiautes de hipermídia, já que o presente estudo objetiva analisar a usabilidade das 

interfaces  gráficas  dos  quatro  módulos  do  Ciclo  Intermediário  do  Programa  Mídias  na 

Educação e do AVA "E-Proinfo", com vistas a expor um encaminhamento concreto sobre a 

questão.  Assim,  com  base  nos  resultados,  elaboramos  uma  proposição  de  interface  de 

hipermídia que denominamos Design Virtual de Aprendizagem – DVA. Ela é resultado prático  

desta  pesquisa   e  pretende  proporcionar  ao  cursista  e  ao  tutor  um  espaço  de  ensino-

aprendizagem com grau alto de interatividade. 

De  fato,  entendemos  que  uma interface  de  hipermídia  para  ensino-aprendizagem 

deve  acionar  em  seus  cursistas  conhecimentos  prévios  e,  para  isso,  apresentamos  essa 

proposição. O DVA proposto trata-se de uma composição gráfica fundamentada em atributos 

de usabilidade,  na eliminação dos problemas de interatividade  do AVA "E-Proinfo" e  dos 

módulos  do  Mídias  na  Educação,  e  na  reunião  de   elementos  de  hipermídia     presentes 
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no desenho gráfico dos portais de comércio eletrônico e de notícias, já que se apresentam 

como desenhos de arquitetura externa e  comuns para diferentes nichos de cursistas. Com 

nossa  proposição  na  forma  do  DVA,  defendemos  que  será  possível  aplicar,  com  uma 

usabilidade  adequada,  aplicar,   a  comunicação  gráfica  e   a  tecnologia  computacional  no 

contexto escolar. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos, descritos da seguinte forma:

O primeiro  apresenta a fundamentação teórica, formulada a partir da definição de 

termos e padrões próprios dos ambientes virtuais, do letramento virtual, da aplicabilidade da 

hipermídia, da usabilidade, da navegabilidade, a evolução e interação nas interfaces gráfica 

computacionais de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

O segundo capítulo é destinado à descrição do Programa de Formação Continuada 

em Mídias na Educação, e à análise crítica do AVA "E-Proinfo" e dos quatro módulos do 

Ciclo Intermediário do Programa.

O terceiro capítulo apresenta os resultados da pesquisa obtidos a partir da análise 

netnográfica  e  da  avaliação  heurística  de  usabilidade,   apresenta  o Design  Virtual  de 

Aprendizagem – DVA,  que se refere a nossa proposição de interface gráfica de hipermídia, 

originária da presente investigação,  para Ambientes Virtuais de Aprendizagem. 

Quanto  à  metodologia  adotada,  a  tarefa  investigativa  está  distribuída  entre  os 

raciocínios  analítico,  crítico  e  propositivo,  ao  longo da  pesquisa.  Com os  dois  primeiros 

descrevemos a estrutura e o funcionamento da interface de hipermídia, a partir da descrição de 

cada elemento compositivo. Em seguida,  discutimos e interpretamos, por meio de atributos 

de usabilidade, a interatividade nas interfaces do AVA "E-Proinfo" e dos quatro módulos do 

Ciclo Intermediário do Mídias na Educação. Com o terceiro, apresentamos uma proposição de 

interface de hipermídia para AVA, denominada Design Virtual de Aprendizagem, qual será 

elaborada  a  partir  da  revisão  e  readequação dos  elementos  que  compõem a  interface  de 

hipermídia pesquisada.

Para isso, o referencial metodológico emprega a abordagem qualitativa de pesquisa 

do tipo etnográfica virtual, ou netnografia, a partir de  Hine (2005), Kozinets (1998), Mason 

(2001)  e  Thomsen (1998).  O  corpus analisado é  constituído  de  registros  da  interface  de 

hipermídia  dos  quatro  módulos  do  Ciclo  Intermediário  do  Programa  de  Capacitação  em 

Mídias na Educação, ofertados de 26  de novembro de 2007 a 30  de março  de  2008,  através 
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do Ambiente Virtual de Aprendizagem "E-Proinfo". Na sua constituição foram considerados o 

ambiente da pesquisa, os objetivos e metas do Programa de Capacitação, o perfil dos cursistas 

no tocante à formação acadêmica, os usos da Internet e as ações de interatividade com o "E-

Proinfo" e seus módulos. 

Para a análise e redesenho do  leiaute gráfico das interfaces, do "E-Proinfo" e dos 

quatro módulos do  Ciclo, foram consideradas as relações de interatividade entre cursistas e 

interfaces  de  hipermídia,  já  que  tais  ações  estão  ligadas à  expressão  comunicacional  que 

permite  aos cursistas e tutores  de um curso  on-line a  participação e a intervenção ativas, 

sempre que utilizam uma interface de hipermídia. Para isso, utilizamos como parâmetro de 

análise a avaliação heurística, dos atributos de usabilidade de Nielsen (1999) que formam as 

interfaces de hipermídia. 

A  etnografia  é  um  método  de  pesquisa  que  detalha  os  significados,  os 

comportamentos, as ações eas  situações vivenciadas pelos participantes de um grupo, em 

suas práticas cotidianas. Quando aliado aos estudos do discurso escolar, o método oferece 

uma forte  contribuição  para  a  análise  dos  problemas ligados  ao  contexto  escolar  (SILVA 

NETO, 2006). 

Ao aliarmos esse método à pesquisa qualitativa, temos a possibilidade de traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, e de reduzir a distância entre indicador e 

indicado,  teoria  e  dados,  contexto  e  ação  (MAANEN,  1979).  A aplicação  da  pesquisa 

qualitativa  do  tipo etnográfica  no espaço de  ensino-aprendizagem supõe uma delimitação 

temporal-espacial de um determinado fenômeno ou ocorrência por parte do pesquisador. Esse 

recorte define o campo e a dimensão nos quais a pesquisa será desenvolvida, ou seja, o locus 

a ser mapeado. Nesse sentido, o trabalho de descrição tem caráter fundamental para a coleta e 

análise dos dados.

Um  procedimento  essencial  na  coleta  de  dados  etnográficos  é  a  inserção  e 

permanência do pesquisador no ambiente a ser analisado, daí a relevância de nossa presença 

no ambiente pesquisado, como coordenadora do Ciclo aqui pesquisado. Uma vez delimitado o 

ambiente,  o  pesquisador  deve  compreender  que  suas  opiniões  e  comportamentos  pré-

concebidos sobre o assunto ou ambiente pesquisado podem interferir nos dados coletados. A 

observação  direta  e  voltada  plenamente  para  o  contexto/grupo estudado é  a  forma que  o 

etnógrafo  deve  assumir par a a obtenção do s dados   fenomenológicos  que   representem   a 

concepção  de  mundo  dos   participantes.   O   papel  do  etnógrafo  é  estabelecer  um   olhar 
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interessado e sugestionado para aquilo que está a sua volta ou do outro lado, como num salão 

de baile, de forma que  ele  possa  conferir a visão  de  fora. (FRANK, 1999).  Por  sua  vez, de 

acordo com Hine (2005), a etnografia se resume no “mergulho” do pesquisador no ambiente em 

que recortou para estudo, sem deixar de considerar as relações dos seus integrantes/participantes 

e o contexto observado. Assim, com o corpus da pesquisa está inserido no ambiente virtual da 

internet, faz-se necessário delimitar a pesquisa etnográfica para o âmbito da  netnografia. 

O termo netnografia, ou etnografia virtual, começou a ser referenciado no final da 

década de 1980, a partir da popularização das comunidades virtuais, e  refere-se ao método de 

pesquisa de campo que estuda as culturas e comunidades on-line, mediadas por computador, 

ou comunicações baseadas na Internet, em que tanto o trabalho de campo como a descrição 

textual são metodologicamente conduzidas pelas tradições e técnicas da antropologia cultural 

(KOZINETS 1998, p. 37). Ainda na visão desse autor (id, p. 39), a netnografia diz respeito à 

'fusão de técnicas etnográficas estabelecidas e inovadoras, adaptadas ao estudo naturalista de 

comunidades  virtuais,  e  a  sua  reapresentação  da  pesquisa,  procurando  obter  experiências 

profundas da sociabilidade digital”. O método incorpora as características básicas da pesquisa 

etnográfica, na qual o pesquisador, mesmo circulando em ambientes virtuais, deve ter ciência 

das limitações entre espaços públicos e privados.

Para  Hine  (1998),  o  trabalho  do  netnógrafo  consiste  na  imersão  em  um  local 

específico do espaço virtual (interface gráfica, fórum de discussão,  sala de bate-papo, portal 

etc.),  durante um determinado período de observação, interagindo com seus informantes e 

construindo um detalhado quadro das  formas pelas  quais  esse meio é  usado para  criar  e 

sustentar relações. Mason (2001) define a netnografia como o trabalho de pesquisa que requer 

o mergulho do etnógrafo na realidade consensual vivenciada pelo grupo de pessoas que usam 

a comunicação mediada por computador como meio de interação. Para Thomsen (1998), a 

pesquisa  etnográfica  virtual  é  caracterizada  pelo  contato  aproximado  com  os  sujeitos 

investigados, através do engajamento prolongado, observação participante e coleta de dados 

(por e-mail, salas de bate-papo ou fórum de discussão), além de utilizar análise do texto ou do 

discurso para compor um estudo qualitativo.

O método pode ser aplicado tanto para a coleta de interações verbais quanto  não-

verbais    (análises   dos   elementos   multimídia,  leiaute e  hiperlinks   que  integram a 

interface). Nesses termos esses autores entendem que há uma natureza de coprodução da web 

nas   ações   on-line   que   podem  ser   exploradas,    examinando-se   objetos   como   textos, 
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matérias,  sítios  e  hiperlinks   para outros sítios, ainda que a pesquisa deva combinar esses 

dados com dados off-line  ( entrevistas  pessoais,  entrevistas  de  grupo,  telefonemas  etc. ). 

Além   do   mais,   na  abordagem  netnográfica,  o  ato  comunicativo  é  diferente  daquele 

observado na etnografia tradicional, porque: 1) é mediada por computador; 2) está disponível 

publicamente; 3) é gerada  em  forma  de  texto  verbal  e não-verbal; e  4) as identidades  dos 

participantes da conversação são mais difíceis de serem discernidas. 

Em  nossa  análises,  além  da  netnografia,  utilizamos  procedimentos  da  avaliação 

heurística  de  usabilidade,  que  corresponde  a  um  método  sistemático  da  usabilidade  de 

sistemas  interativos,  cujo  objetivo  é  identificar  problemas  de  interatividade  que, 

posteriormente, serão analisados e corrigidos ao longo do processo de desenvolvimento de 

determinado sistema. A avaliação heurística pode ser realizada em projetos em construção e 

naqueles já em uso, fato que se aplica à realidade do nosso objeto de estudo.

A avaliação de interfaces gráficas de Ambientes Virtuais de Aprendizagem tem por 

princípio básico gerar o planejamento ou o redesenho de projetos visando promover uma 

interatividade ergonômica  entre cursistas, tutores e sistema. Segundo Cybis (2003, p. 106), 

a  avaliação  de  usabilidade  de  um sistema  interativo  tem como objetivos  gerais 
validar  a  eficácia  da interação  humano-computador  face à  efetiva  realização das 
tarefas  por  parte  dos  cursistas,  verificar  a  eficiência  desta  interação,  face  aos 
recursos empregados (tempo, quantidade de incidentes, passos desnecessários, busca 
de ajuda, etc.) e obter indícios de satisfação ou insatisfação (efeito subjetivo) que ela 
possa  trazer  ao  cursista.  Estes  objetivos  devem  ser  pensados  em  relação  aos 
diferentes contextos de operação previstos para o sistema.

Para  a  avaliação  heurística  de  usabilidade,  aplicamos  o  método  de  análise  do 

contexto - que corresponde ao levantamento de informações, por meio de questionários e/ou 

entrevistas, a respeito dos cursistas do sistema, das tarefas que eles realizam e do ambiente 

onde  ocorre  a  interatividade  entre  os  participantes  -  e  da  inspeção  baseada  em guias  de 

recomendação e  guias de  estilo.  Os guias de  estilo  são publicações com descrições mais 

detalhadas de elementos interativos específicos de um sistema, tais como menus, janelas e 

caixa de entrada de dados.  Já os guias de recomendações são documentos publicados em 

livros,  relatórios  ou artigos,  de caráter  genérico e público,  com recomendações geradas  e 

validadas a partir de observações empíricas ou da experiência prática de seu autor (DIAS, 

2007, p.54-55). 
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Os guias de estilo aplicados correspondem ao conjunto de normas de aplicação dos 

elementos de hipermídia relacionadas por Burgos (2006), Kreasley e Moore (2007), Krug 

(2006), Nielsen (1993) e Robertson (2003).  Para  os  guias  de  recomendações, utilizamos os 

atributos de usabilidade propostos por Nielsen (1999): facilidade de aprendizado, eficiência 

de  uso,  facilidade  de  memorização,  baixa  taxa  de  erros  e  satisfação  subjetiva.  Estes 

correspondem às normas do ISO 9241-11 (1998) que, no presente estudo, serão acrescentados 

aos atributos de consistência e flexibilidade, pois pressupomos que  os Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem são espaços pedagógicos, facilitadores que devem promover aos seus cursistas 

uma execução de tarefas eficiente. O acréscimo dos atributos de Nielsen (1999) às normas 

permitiu  que  analisássemos,  com  propriedade,  a  interatividade  promovida,  ou  não,  pelo 

leiaute gráfico do objeto de estudo e, a partir daí,  obtivemos fundamentos para propor o seu 

redesenho, na forma do Desenho Virtual de Aprendizagem, como veremos adiante.
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CAPÍTULO I 

1.1 Referencial teórico

Neste capítulo, apresentamos considerações gerais sobre a trajetória da Educação a 

Distância no espaço da Internet, assim como as definições e aplicabilidades do letramento 

virtual. Para isso, abordamos  a delimitação de termos e padrões específicos da virtualidade, 

as  convenções  e  tecnologia  da  estrutura  de  hipermídia,  os  conceitos  sobre  usabilidade, 

navegabilidade  e  comunicabilidade  em  EaD,  a  evolução  das  interfaces  gráficas 

computacionais  e  dos  tipos  de  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem,  e  o  desenho dos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem.

1.1.1 A delimitação de termos e padrões 

A Internet com sua arquitetura composta por mídias e tecnologias convergidas em 

rede engloba uma série  de termos que definem ambientes,  dispositivos,  suportes  e  ações. 

Grande  parte  desses  são  referenciados  de  forma  ambígua  ou  estão  cristalizados  em  um 

momento tecnológico de sua utilização. Dessa forma, discorrer sobre definições e padrões 

para interfaces de hipermídia de Ambientes Virtuais de Aprendizagem requer primeiramente a 

compreensão de algumas terminologias e suas aplicabilidades.

A primeira refere-se a grafia Internet e internet. Segundo Pinho (2000) em inicial 

maiúscula representa a única rede global, “rede das redes”, que reúne o conjunto de pequenas 

redes  particulares,  que  interligam  residências,  empresas  e  universidades  por  meio  de 

protocolos  TCP/IP.  A  Internet  provê  transferência  de  arquivos,  login  remoto,  correio 

eletrônico, notícias e interações em tempo real. Os meios de ligação dos computadores desta 

rede são variados: "Rádio", linhas telefônicas, ISDN, linhas digitais sem fio, satélites e fibras. 

Já em minúscula significa o conjunto dessas pequenas redes de computadores (servidores) 

interligadas por pontes, roteadores e/ou gateways utilizadas para um determinado fim. 
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A Internet também recebe outras denominações de acordo com a sua incorporação a 

diferentes modelos teóricos, tais como: McLuhan (aldeia global), Töffler (terceira onda), Gore 

(ciberespaço,  autopistas  da  informação),  Bangemann  (sociedade  da  informação),  Barlow 

(nova  fronteira  eletrônica),  Negroponte  (mundo  digital),  De  Kerckhove  (mentes 

interconectadas),  Lévy (mundo  virtual),  Castells  (sociedade-rede)  e  União  Européia  2000 

(espaço eletrônico) (TORRES, 2002). 

As  definições  seguintes  envolvem  os  conceitos  de  digital  e  virtual.  Por  digital, 

denominamos os documentos físicos (textos impressos,  imagens,  animações,  vídeos,  entre 

outros) capturados por digitalizadores (scanners)  e  convertidos em  bits  (“binary digit” ou 

código  binário  representados  por  0  e  1).  Ao  se  tornarem  digitais  esses  documentos  são 

indexados e passam a ser arquivos de extensão *.doc, *.pdf, *.psd, *.jpg, *.avi, *.swf, *.mp3, 

entre outros. Estes podem ser armazenados em cds,  pendrives, cartões de memória, discos 

rígidos, como também recuperados e editados em computadores, câmeras fotográficas ou de 

vídeo,  celulares,  palms e  payers digitais.  Esse  processo  pode  ser  representado  na  figura 

abaixo:

Figura 1: Processo de digitalização, armazenagem e recuperação.
Fonte: www.idoc.inf.br/ddocumentos.php
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Os suportes  discos  rígidos  (hard discs)  de  computadores  pessoais,  servidores  de 

intranet, cd-rom, dvd e pendrive, são considerados suportes digitais por suas características 

físicas de armazenamento.  Neles os dados digitalizados podem ser acessados, editados e 

transmitidos em uma intranet sem a necessidade de uma conexão  on-line,  como pode ser 

visto na figura abaixo:

                   
Figura 2: Rede digital intranet.

Fonte: www.idoc.inf.br/ddocumentos.php

O virtual, por sua vez, diz respeito ao que epresenta o ambiente on-line, fluido da 

Internet, no qual os conteúdos digitais circulam em formato de hipertexto, de multimídia ou 

de hipermídia. A figura abaixo ilustra o ambiente:

Figura 3: Rede virtual Internet.
Fonte: www.idoc.inf.br/ddocumentos.php
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Segundo Torres (2002), o ambiente virtual possui as seguinte propriedades:

• Densidade: alta capacidade de armazenamento de informações que não se saturam, já 

que é sempre possível ampliar esse espaço, como por exemplo, no momento em que se 

cria um novo sítio web;

• Ubiqüidade: uma mesma informação está em lugares distintos e pode ser acessada em 

suportes diferentes;

• Deslocamento: é possível deslocar-se rapidamente nesse espaço. De um endereço em 

URL, por exemplo, passa-se facilmente a outro, em qualquer ponto da Internet;

• Hipertextualidade: o texto obedece a uma geometria de acesso não-linear e pode ser 

interligado a outros textos  por meio de hiperlinks  ou ícones.

Por fim, acrescentamos as definições de mídia e tecnologia, uma vez que é comum 

encontrá-las  utilizadas  como  sinônimos  ou,  respectivamente,  referida  a  veículo  de 

comunicação e a sistemas computacionais. Kearsley e Moore (2007, p. 355) esclarecem os 

termos e definem mídia como

o conjunto de mensagens distribuídas por meio de tecnologias, principalmente textos 
de livros, guias de estudo e redes de computadores; som em fitas de áudio e por 
transmissão; imagens em videoteipes e por transmissão; e texto e/ou imagens em 
uma teleconferência.

Já para a tecnologia, os autores referem: “Os mecanismos para distribuir mensagens, 

incluindo sistemas postais, empresas de transmissão por "Rádio" e televisão, telefone, satélite 

e redes de computadores” (id; p. 357). 

1.1.2 Letramento virtual: definições e aplicabilidades na educação a distância

A definição de letramento consiste em um dos termos mais recentes nas  área de 

Lingüística,  Letras  e  Educação.  De acordo  com Soares  (2003,  p.  15)  uma  das  primeiras 

menções ocorre na obra de  Kato (1986),   intitulada   “No mundo da escrita: uma perspectiva 

psicolinguística”.  No meio  acadêmico  o  termo letramento  ganhou  espaço  na  tentativa  de 

separar os estudos sobre o “impacto social da escrita” dos estudos sobre a alfabetização, cujas 

conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática  da escrita 

(KLEYMAN,1995).
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As  definições  dicionarizadas  para  “letrar”  remetem  ao  significado  “escrita”, 

relacionando como sinônimo o indivíduo que detém essa tecnologia. Na verdade, o termo foi 

originado da versão inglesa “literacy”,  que denota a  representação etimológica  de estado, 

condição, ou qualidade de ser  literate, e  literate é definido como educado, especialmente, 

para ler e escrever.

Os  estudos  relacionados  ao  letramento  envolveram  em  primeira  instância  as 

mudanças políticas, sociais, econômicas e cognitivas relacionadas com o uso extensivo da 

escrita nas sociedades tecnológicas Em seguida, passou a explorar o letramento e seus efeitos 

relacionados às práticas sociais e culturais dos diferentes grupos que utilizavam a escrita. Para 

exemplificar essas duas linhas, temos em Tfouni (1995) um conceito de letramento que se 

refere às conseqüências sociais e históricas da introdução da escrita em uma sociedade. Este, 

contudo, leva em consideração apenas o impacto social da escrita, o que, na visão de Kleiman 

(1995) desconsidera as práticas sociais de leitura e escrita e os eventos em que elas ocorrem. 

Soares (2002) também se alinha a esse pensamento ao considerar que o letramento designa o 

estado ou condição em que vivem e interagem indivíduos ou grupos sociais letrados.

O nosso trabalho  assume o letramento  como um acumular  de  saberes  e  práticas 

culturais  próprias  dos  indivíduos,  e  estes  os  tomam  como  norte  para  a  apropriação  da 

linguagem,  ou seja,  a  leitura  do  mundo representa  um fator  primordial  na  construção  de 

cidadãos em seu cotidiano social, laboral e comunicativo.

Antes de nos reportarmos a outras práticas e definições que envolvem os diversos 

letramentos, devemos inicialmente elucidar as diferenças que envolvem a alfabetização e o 

letramento, já que as duas terminologias se confundem em seu trato usual. É considerado 

alfabetizado aquele indivíduo que somente aprendeu a ler e escrever, e não o que adquiriu o 

estado ou condição de leitor e escritor correlacionando as exigências e particularidades das 

práticas sociais. Tfouni (1995, p. 35) afirma que há duas formas segundo as quais comumente 

se entende a alfabetização

[…] ou como um processo de aquisição individual de habilidades requeridas para a 
leitura e  escrita,  ou como um processo de representação  de objetos diversos,  de 
naturezas  diferentes.  O  mal-entendido  que  parece  estar  na  base  da  primeira 
perspectiva é que a alfabetização é algo que chega a um fim, e pode, portanto, ser 
descrita  sob a forma de objetivos instrucionais. Como processo que é parece-me 
antes que o que caracteriza a alfabetização é a sua incompletude.
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Entendemos que a alfabetização vai além da aquisição de métodos mecânicos para 

ler e escrever em um determinado período escolar. Esse sentido reflete o papel da escrita no 

contexto sócio-histórico, no qual ler e escrever representam um bem social que determina a 

comunicação,  o  acesso  à  cultura,  e  representa  educação,  desenvolvimento  e  poder.  Ao 

observá-la sob a linha sociointeracionista, percebemos que,  na sua prática,  está presente a 

relação do indivíduo com o mundo, pois o aluno já detém saberes antes de ser alfabetizado. 

Como  exemplo,  citamos  os  indivíduos  que  mesmo sem ter  adquirido  a  escrita  e  leitura, 

comunicam-se a partir da oralidade e da leitura de códigos não-verbais.

Ler  e  escrever  não  representam  a  decodificação  de  sentenças.  Seus  usos  são 

determinados por práticas sociais específicas e exigem do indivíduo conhecimentos para sua 

aplicação  em  diferentes  gêneros  e  eventos  comunicativos.  A partir  disso  é  traçada  uma 

definição  mais  abrangente  para  letramento,  que Kleiman  (1995,  p.  19)  resume como  um 

conjunto  de  práticas  sociais  que  usam a  escrita,  enquanto  sistema  simbólico  e  enquanto 

tecnologia, em contextos específicos, para objetivos específicos (p. 19). Para Street (1995, p. 

35),

letramento é um processo de aprendizagem social e histórico da leitura e da escrita 
em contextos informais e para usos utilitários, por isso é um conjunto de práticas, ou 
seja, letramentos.

Devemos  observar,  porém,  que  alfabetização  e  letramento  correspondem  a  um 

processo correlacionado, sem ponto final, ordem, seqüência ou restrição ao sistema escolar, já 

que cada sujeito possui algum grau de letramento, mesmo que seja mínimo. Há eventos em 

que  indivíduos  com diferentes  níveis  de  escolarização  e  alfabetização  apresentam índices 

reduzidos  ou  nulos  de  letramento.  Tais  indivíduos  são  considerados  alfabetizados  e  não 

letrados, possuindo aptidão para ler e escrever, mas, não para o exercício da leitura e escrita 

na prática de gêneros próprios de periódicos, revistas, manuais, rótulos, ou seja, apresentam 

ampla dificuldade para redigir e interpretar textos.

Por outro lado, popularização da "Informática" no espaço social e escolar é um dos 

maiores  reflexos  dessa  variação,  uma  vez  que  exige  o  desenvolvimento  de  novas  ações 

digitais de leitura e de escrita, se as compararmos com as tradicionais práticas sociais que 

envolvem ler e escrever.
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No  Brasil,  as  políticas  públicas  responsáveis  pela  criação  dos  Telecentros  e  a 

implantação dos Núcleos de Tecnologia Escolar aproximaram computador, Internet e escola. 

Ao utilizar os terminais interconectados em rede, o aluno seleciona, organiza e constrói o seu 

espaço de estudo, que pode ser acessado por outros a qualquer momento, e o professor passa a 

gerenciar os conhecimentos intercambiados entre a rede, o aluno e o conteúdo escolar.

Observamos que os suportes próprios da Internet - sítios virtuais, salas de bate-papo, 

blogs, correio eletrônico, entre outros - possibilitam que os escolares escrevam mais. Uma 

escrita e uma leitura configuradas em novos gêneros discursivos (e-mail e salas de bate-papo) 

fazem com que dediquem horas a uma navegação diante da tela, enquanto entregam-se a uma 

escrita/leitura instantânea e coletiva, formada por hipertextos virtuais, ícones e hiperlinks . 

Em pesquisa  anterior,  observamos  que  o  exercício  da  leitura  e  escrita  em sítios 

virtuais  aciona  estratégias  específicas  que  o  hipertexto  eletrônico  circula  incorporado 

semanticamente a códigos não-verbais (imagens, gráficos vetoriais, sons, vídeos, animações e 

cores); e que a arquitetura de hipermídia aliada ao nível de freqüência de navegação na web 

também determina o uso de estratégias próprias (BURGOS, 2006).

Dessa  forma,  torna-se  evidente  que  ler  e  escrever  em  suportes  virtuais  reúne 

interativamente  códigos verbais e não-verbais que podem ser acessados unicamente ou em 

conjunto,  de forma não-linear,  com função dirigida a um ou a vários interlocutores.  Essa 

situação exige que professores e alunos sejam letrados para os ambientes virtuais e digitais 

para, assim, promover a navegação, a leitura e a escrita na hipermídia. Segundo Xavier (1999, 

p 2), 

o  letramento digital implica realizar práticas de leitura e escrita diferentes das 
formas tradicionais de letramento e alfabetização. Ser letrado digital pressupõe 
assumir mudanças nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não-
verbais, como: imagens e desenhos, se compararmos às formas de leitura e escrita 
feitas  no  livro,  até porque o  suporte sobre o  qual estão os textos digitais é a 
tela, também digital (p.2).

Para Buzato (2003) por uma vez ,o termo letramento eletrônico ou digital representa 

a reunião de conhecimentos que possibilitam aos sujeitos participarem das práticas letradas 

regidas  por  computadores  e  outros  dispositivos  eletrônicos,  ao  passo  que  a  alfabetização 

eletrônica estaria relacionada apenas à codificação e decodificação da mensagem digital ou 

virtual. Ainda na perspectiva desse autor, o letramento digital seria um determinado estado ou 



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                  34
__________________________________________________________________________________________

condição adquirida dos que se apropriam da tecnologia digital e exercitam práticas de leitura e  

escrita na tela.

Ainda a esse respeito Soares (2002, p. 143) afirma que não existe “o letramento”, 

mas sim, “letramentos”, e nesta concepção a tela do computador se molda como um novo 

suporte  para  a  leitura  e  escrita  digital/virtual.  Para  ela  a  tela,  campo  físico  e  visual  do 

computador, é observada como um novo locus de escrita e origina transformações importantes 

nas  formas  de  interação  entre  escritor  e  leitor,  escritor  e  texto,  e  leitor  e  texto.  Essas 

transformações  se  refletem  em  mudanças  sociais,  cognitivas  e  discursivas,  confirmando, 

assim, um letramento digital.

Para a utilização de plataformas virtuais e digitais de Ensino a Distância é necessário,  

pois,  que  cursistas  e  tutores  adquiram letramentos  para  ambientes  digitais  e  virtuais.  Por 

Letramento Digital entendemos, então, os conhecimentos operacionais necessários para a 

manipulação de computadores,  softwares, sistemas e redes  off-line,  conversão e edição de 

informações contidas em outros suportes (papel, filme, fotografias, etc.) para o código binário 

digital. Por  Letramento Virtual entendemos, além do conhecimento necessário para operar 

máquinas e sistemas, para aqueles as ações de interação e interatividade, nas quais os cursistas 

e tutores tornam-se capazes de selecionar, modificar, construir e analisar estruturas hipermídia 

da Internet em seus diversos usos sociais e educacionais.

Um sujeito letrado para o ambiente virtual deve deter conhecimentos para construir 

sentidos a partir de textos que reúnam palavras adicionadas a elementos de multimídia que, 

por  sua vez  conectam-se a  outros  hipertextos  virtuais,  seções  de  páginas  e  sítios virtuais 

através de  hiperlinks  .  Ao lado disso, deve também ter capacidade para localizar, filtrar  e 

avaliar criticamente a informação veiculada digitalmente, e ter intimidade com os suportes e 

gêneros que circulam em sistemas computacionais de hipermídia.

1.1.3 A interface de hipermídia: convenções e tecnologia  

Nesta  seção  apresentaremos  os  guias  de  estilo  da interface  de  hipermídia.  Elas 

referem-se  às publicações  com descrições  mais  detalhadas  de elementos  interativos  ,  tais 

como menus, janelas e caixa de entrada de dados (DIAS, 2007).
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1.1.3.1 A hipermídia: uma convergência entre mídias e tecnologias

A definição do termo hipermídia  circula  atualmente em duas diferentes linhas.  A 

primeira  descreve  a  hipermídia  como  meio  de  transmissão  não-linear  de  informações 

originadas de diferentes mídias. Já a segunda descreve-a como uma ampliação do hipertexto. 

Como exemplo da primeira linha teórica temos Ferrari (2007), que define a hipermídia como 

os  métodos  de  transmissão  de  informações  baseadas  em  computadores,  incluindo  texto, 

imagem,  vídeo,  animação  e  som;  Pinho  (2000),  que  a  descreve  como  hiperlinks   para 

imagens, sons e filmes em outros documentos, permitindo que o cursista se desloque para 

outro local nomeado, e Gosciola (2000), que a entende como o conjunto de meios que permite 

acesso simultâneo a textos, imagens e sons de modo interativo e não linear, possibilitando 

fazer links entre  elementos de mídia,  controlar  a  própria  navegação e,  até,  extrair  textos, 

imagens e sons cuja seqüência constituirá uma versão pessoal desenvolvida pelo cursista. 

Para  a  segunda linha teórica,  temos  Vouillmoz (2000),  que  observa  a  hipermídia 

como  um sistema  aberto,  sem  limites  nem  margens,  desde  o  momento  em  que  permite 

navegar de um nó a outro em uma estrutura infinita que não reconhece princípio nem fim: 

como esquema conceitual,  é  plurissignificativo,  que  oferece  múltiplos  recursos,  múltiplos 

acessos e leituras, de mameira que é possível reconhecer uma certa analogia entre o modelo 

hipertextual desenvolvido pela "Informática" e a polissemia do texto literário. Temos também 

Negroponte  (1995),  que  pensa  a  hipermídia  como  um  desenvolvimento  do  hipertexto, 

designando a narrativa com grau alto de interconexão, a informação vinculada, ou seja, uma 

coletânea de mensagens elásticas que podem ser esticadas ou encolhidas de acordo com as 

ações do leitor. Para este, as idéias podem ser abertas ou analisadas com múltiplos níveis de 

detalhamento.

A atual  interconectividade de  mídias  e  tecnologias tradicionais  com as  típicas da 

Internet  e  sua transposição para usos educacionais  permite-nos reunir e ampliar  as visões 

dessas duas linhas e definir hipermídia como um sistema ou interface computacional virtual 

ou digital, no qual se fixam linguagens verbais e não-verbais que se interconectam de forma 

não-linear.  Essas  linguagens  circulam  hibridizadas  na  interface  e  formam  os  hipertextos 

virtuais,  imagens,  vídeos,  animações,  hiperlinks   e  ícones.  Estes  podem  ou  não  ser 

acompanhados sons e de gráficos vetoriais, e ser monocromáticos ou policromáticos. 
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Para  tornar  a  definição  mais  didática,  cunhamos  o  termo  hipermídia  como  um 

sistema ou interface computacional virtual ou digital, formada por linguagens verbais e 

não-verbais,  hibridizadas  em  hipertextos  virtuais,  cores,  sons,  animações,  gráficos 

vetoriais, imagens, vídeos, hiperlinks  e ícones,  que se interconectam interativamente e 

promovem navegação não-linear.

A interface de hipermídia está presente em mídias móveis, jogos, portais de comércio 

eletrônico, e de notícias e em Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Seu uso na Internet revela  

inúmeras experimentações, porém, os atributos de interatividade estabelecidos até então são 

direcionados, em sua grande maioria, para interfaces de comércio eletrônico e de notícias, já 

que são os tipos de páginas virtuais mais populares na web. É através de suas experiências 

com esses ambientes,  aliás,  que os  cursistas de EaD costumam adquirir  seus  letramentos 

digitais e virtuais, que irão constituir nas competências e habilidades prévias, ao ingressar 

numa atividade de formação ou capacitação mediada pelo AVA.

Devemos compreender  que  uma interface de hipermídia é, acima de tudo, um meio 

de  comunicação  e  que,  para  cumprir  seu  papel,  precisa  transmitir  para  seu  público  a 

mensagem de maneira eficaz, de acordo com o seu objetivo de uso e comunicação. Visando a 

essas metas, são aplicados atributos de usabilidade, que são parâmetros ergonômicos para 

aplicação de ferramentas, mídias e tecnologias, que foram testadas e determinados, visando 

gerar  acessibilidade e comunicabilidade.  A aplicação de atributos  de usabilidade reduzeou 

elimina a possibilidade de erro que um cursista terá ao utilizar uma interface de hipermídia.

Para Krug (2006) criar um novo modelo de atributo de usabilidade em substituição 

aos já  existentes,   como um redesenho de  hiperlink,  de  ícone ou sequência de hipertexto 

virtual,  só é recomendável se ele for suficientemente auto-explicativo, de forma a não exigir 

muito esforço dos cursistas para entender, navegar e intercambiar dados, ou se for uma idéia 

que acrescente valor à experiência do cursista. 

O desenho gráfico de uma interface de hipermídia exige a aplicação dos atributos de 

usabilidade para cada elemento que compõe a hipermídia (hipertextos virtuais, cores, sons, 

animações, gráficos vetoriais, imagens, vídeos, hiperlinks  e ícones). Apesar de cada elemento 

de hipermídia possuir uma função singular dentro do leiaute, a sua convergência como os 

outros itens que formam a interface de hipermídia gera um modificação na arquitetura da 

informação,  navegação,  comunicabilidade  e  estética  do  leiaute.  O  hipertexto  virtual,  por 
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exemplo,  quando  aplicado  como  hiperlink,  torna-se  um ícone,  pois  é  somado  a  gráficos 

vetoriais, cor e animação. 

Os  sons  podem  ser  transmitidos  em  players,  ícones  ou  podcasts,  acompanhar 

imagens para criar diferentes sensações de presença e intimidade. A cor, além de ser utilizada 

como plano de fundo e acompanhar o conceito abordado na interface, pode também indicar a 

marcação de hiperlinks , demarcar áreas de prioridade e diferenciar botões de tarefas; ou seja, 

cada mídia pode ser usada de um modo mais ou menos convergido; qualidade que leva ao seu 

cursista o uso de letramentos digitais e virtuais. Como exemplo podemos citar os diferentes 

letramentos e esforços cognitivos necessários para a navegação em motores de busca, portais 

de notícias  e  blogs, no qual  cada mídia  possui  maior  ou menor grau de convergência  ao 

disponibilizar suas ferramentas de interação e interatividade.

De acordo com Burgos (2006), as páginas virtuais de hipermídia precisam ser fáceis 

de navegar (ler) para promover uma boa navegação (ato de movimentar-se aleatoriamente na 

interface),  e  isso  se  dá  no  instante  em  que  se  estabelece  uma  relação  ergonômica  entre 

conteúdo veiculado, composição gráfica da página e suporte. 

Com vistas ao aprofundamento das informações sobre a hipermídia, apresentaremos 

a  seguir  os  atributos  de  usabilidade  para  seus  elementos  constitutivos,  considerando  os 

aspectos da acessibilidade e usabilidade.

1.1.3.2 Hipertexto Virtual

A utilização de hipertextos virtuais em uma interface gráfica transmite um conceito 

que ultrapassa o seu significado textual, já que os conteúdos escritos podem acompanhar cor, 

gráficos vetoriais, ícones, sons, hiperlinks  e animações. A escolha da fonte deve corresponder 

às  características  do  suporte,  do  tipo  de  leitor  a  qual  se  destina  e  ao  tema  abordado.  A 

tipografia em um leiaute gráfico, analógico ou virtual envolve a seleção de tipos, a escolha do 

formato da página,  assim como a composição das  letras de um texto,  com o objetivo  de 

transmitir  uma  mensagem  do  modo  mais  eficaz  possível,  gerando  no  leitor  destinatário 

significações pretendidas pelo destinador (NIEMEYER, 2003). 

A aplicação de famílias tipográficas em monitores de computador sofre a influência 

direta da existência dos pixels (menor unidade ou ponto de um  monitor  de  vídeo cuja cor ou 
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brilho  pode  ser  controlado),  já  que  a  composição  da  imagem  da  tela  é responsável pela 

deformação das serifas dos tipos, quando estes são aplicadas em tamanhos reduzidos (menor 

que corpo três nos editores HTML e doze em editores de texto). Assim “B” ou “R” passam a 

ser lidos como “P”; “M” torna-se “N” e “Q”é visto como “O” (BURGOS, 2006).

Nielsen (1995, p.108) afirma que, para ser bem visualizado pelo leitor, o hipertexto 

virtual deve ser aplicado em corpo de 10 a 12 pontos, ou 40 a 60 caracteres por linha, para 

monitores com resolução de 800 x 600 pontos por polegada; em no máximo duas famílias 

tipográficas,  como Verdana,  Arial  ou  Tahoma  (não  possuem serifas,  estão  integradas  aos 

sistemas operacionais mais populares), e aplicadas com a variação entre caixas alta e baixa, 

com o itálico apenas para citações e destaque no corpo do texto. 

O  autor  também  afirma  que  devem  ser  evitados  hipertextos  virtuais  com  efeito 

intermitentes de brilho e luminosidade, uso do hífen e de alinhamentos à direita, já que este se 

apresenta oposto ao sentido de leitura ocidental. Para Radfahrer (1995, p.115), os grupos de 

hipertextos devem ser pequenos,  independentes entre si,  mas com elementos semânticos e 

gráficos comuns. Na utilização de grupos de hipertextos virtuais, a legibilidade é atingida com 

a utilização de sentenças compostas por no máximo vinte linhas, sendo cada uma das linhas 

formada por no máximo quarenta caracteres.  Caso o desenho da página não permita  essa 

possibilidade, os grupos de hipertextos deverão ser separados por parágrafos compostos por 

cinco linhas. 

Na aplicação dos hipertextos virtuais como hiperlinks , devemos utilizar os mesmos 

modelos gráficos para todos os hiperlinks  que estabelecem conexões para outras páginas ou 

seções. O padrão gráfico soma ao hipertexto virtual os gráficos vetoriais, as cores e os mapas 

de conexões. Os tipos de hiperlinks  que permitem uma melhor usabilidade seguem o padrão 

breadcrumbs e abas. 

Para  promovermos  uma  leitura  eficiente  em  hipertextos  virtuais  é  primordial  a 

construção de interfaces que reduzam o esforço visual e cognitivo do leitor, para, que possa 

assim,  estabelecer relações, levantar hipóteses, adquirir novos conceitos e apresentar soluções 

às indagações que surgirem diante de si. 
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1.1.3.3 Cores

Outro elemento de grande importância para a comunicabilidade de um Ambiente de 

Virtual de Aprendizagem é a cor. Ela influencia na estética da página virtual, devido às suas 

qualidades comunicativas e sinestésicas, e seu uso está associado a planos de fundo, gráficos 

vetoriais, hipertextos virtuais, ícones e hiperlinks . 

Como elemento comunicativo na interface de hipermídia  a cor tem como função 

realçar itens que devam atrair a atenção do cursista, indicar áreas ativas ou já acessadas em 

hiperlinks  e demarcar grupos temáticos. Farina (2002) afirma que, para facilitar o emprego 

das cores, é imprescindível conhecer suas associações positivas e negativas, como mostra a 

tabela abaixo:

Tabela 1: Associações positivas e negativas das cores.

Cor Associação Positiva Associação Negativa

Vermelho Calor, vida, alegria, felicidade, amor, paixão, 
sangue, liberdade, revolução, patriotismo.

Feridas, dor, sangue derramado, incêndio, 
morte, guerra, anarquia, Satã, perigo.

Laranja Calor, fogo e chamas, casamento, hospitalidade, 
benevolência, orgulho.

Malevolência, Satã.

Amarelo Sol, luz, iluminação, intuição, intelecto, 
sabedoria suprema, valores superiores.

Deslealdade, covardia, devassidão, 
malevolência, amor impuro, doença.

Verde Natureza, fertilidade, simpatia, prosperidade, 
esperança, vida, imortalidade, juventude.

Morte, palidez, inveja, ciúmes, desgraça, 
degradação moral, loucura.

Azul Céu, dias, águas calmas, pensamento, sentimento 
religioso, devoção, inocência, verdade, justiça.

Noite, mar revolto, dúvida, falta de coragem, 
frio, tristeza.

Púrpura Poder, espiritualidade, realeza, amor, verdade, 
lealdade, império, paciência, humildade, 
nostalgia.

Sublimação, martírio, luto, arrependimento, 
penitência, resignação, humildade.

Marrom Terra, solo, fertilidade, natureza. Pobreza, esterilidade.

Ouro Sol, excelência, riqueza, honestidade, sabedoria, 
honra, primeiro lugar.

Idolatria, ganância, comercialismo.

Prata Pureza, castidade, teste de verdade, lua,
 segundo lugar ou platina.

(nenhuma relacionada)
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Branco Dia, inocência, pureza, perfeição, retidão, 
sabedoria, verdade.

Espectral, espiritual, frio, branco, vazio, 
inverno.

Cinza Maturidade, discrição, humildade, penitência, 
renúncia, retrospecção.

Neutralidade, egoísmo, depressão, inércia, 
indiferença, mágoa, velhice, penitência.

Preto Poder, dignidade, sofisticação, realeza, fertilidade, 
determinação, noite, solenidade.

Morbidez, inexistência, desespero, noite, 
mal, pecado, morte, doença, negação.

Quando usada sem correlação temática com o assunto tratado no leiaute, ou fora dos 

padrões de marcação para  hiperlinks  ,  a cor pode gerar um sentido negativo ou distrair o 

leitor. Depois da aplicação do hipertexto virtual, a cor corresponde ao elemento mais utilizado 

e o que mais gera conflito de usabilidade, já que em muitas ocasiões a empiria e o gosto 

pessoal  prevalecem  em  oposição  aos  seus  padrões  comunicativos,  fato  que  reduz  a 

interatividade com a interface, confunde significados, dispersa ou irrita o leitor. 

De acordo com Parizotto (1997) a utilização de elementos cromáticos em páginas de 

hipermídia deve evidenciar o significado de cada cor no seu contexto cultural, comunicativo e 

funcional, assim como a sua relação de equilíbrio e contraste em diferentes gradações. Assim, 

na relação entre hipertexto virtual e cor, devemos atentar para a utilização de no máximo duas 

cores nas famílias tipográficas, uma para o título e outra para o corpo. Nas interfaces com 

maior volume de hipertexto virtual, nas áreas de postagem de arquivos, de preenchimento de 

formulários, nas seções de informações ou instruções e, de adição de login e senha, devemos 

aplicar parágrafos na cor preta e reservar as cores quentes, como vermelho e amarelo, apenas 

para os marcadores.  A redução da incidência de brilho e contraste torna-se essencial para 

evitar que o leitor fique ofuscado.  

Já no leiaute, devemos evitar substituir a função de um elemento de hipermídia por 

uma cor, como por exemplo, aplicar um hiperlink somente adicionando cor a um hipertexto 

virtual  sem a  adição  do  sublinhado  ou  de  um gráfico  vetorial  em forma  de  botão.  Nos 

hiperlinks , uso da cor está ligado ao atributo de acessibilidade (aplicação do efeito rollover, 

que corresponde a mudança cromática de hiperlink ao ser acessado: azul para a marcação de 

áreas ativas, que  se torna vermelho quando acionado pelo mouse e roxo para os já acessados. 

Para os planos de fundo, devemos aplicar cores neutras, como o cinza-claro ou pérola 

que  reduzem  a  incidência  de  brilho  da  interface.  Em  planos  escuros,  devemos  aplicar 

hipertextos virtuais na cor verde para facilitar a percepção das outras cores. As cores escuras 

produzem  a  sensação  de  redução  do  tamanho  da  página,  enquanto  as  claras  induzem  a 
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amplitude de superfícies. Ao ser aplicada combinada a elementos gráficos, como elemento de 

demarcação de áreas temáticas e boxes,  devemos aplicar apenas uma cor e seu conjunto de 

gradações.  Para  essas  mesmas  funções  devemos  evitar  o  uso  do  azul  ou  aproximá-lo  do 

vermelho,  pois  essa  combinação  gera  fadiga  para  o  leitor.  Da  mesma  forma,  o  uso  de 

contrastes entre vermelho-verde, azul-amarelo, verde-azul e vermelho-azul geram vibrações, 

ilusões de sombras e imagens sobrepostas.

1.1.3.4 Ícones

Na interface  de  hipermídia,  o  uso  dos  ícones  não  representa  apenas  um  adorno 

gráfico.  Sua  aplicação  representa  um  guia  estético  e  funcional,  já  que  um  ícone  pode 

representar  um  hiperlink,  um  conceito,  hierarquizar  títulos  ou  seções  e  demarcar  áreas 

temáticas. Utilizá-los representa ultrapassar a limitação idiomática de um hipertexto virtual, 

uma  vez  que  o  seu  desenho ajuda  a  estabelecer  outros  elos  semânticos.  Eles  devem ser 

facilmente diferenciados entre si, estar adequadamente rotulados, ser aplicados apenas com a 

função de recurso alternativo de redundância à barra de menu, ou seja, é necessário que o 

cursista  possa  interagir  com  o  ambiente  também  sem  o  uso  dos  ícones.  É  comum 

identificarmos a sua aplicação em leiautes de sítios virtuais como uma opção para a redução 

da  poluição  visual  da  página  e  para  representar  objetos  ou  tarefas  por   representarem 

metáforas do mundo real (DIAS, 2007).

O projeto de concepção de ícones deve ser iniciado a partir da seleção de temas que a 

página  virtual  abordará,  para,  em  seguida,  haver  a  seleção  de  cores,  gráficos  vetoriais, 

imagens  ou  animações  que  representem  esses  temas.  De  acordo  com  Robertson  (1993), 

devemos representar as ações por meio de substantivos para que seja mais fácil representá-los 

como gráficos vetoriais, cores, imagens, animações de modo minimalista.  Seu desenho deve 

utilizar signos comuns aos cursistas da interface, ou seja, o ícone deve ser associado a um 

objeto do mundo real, para facilitar seu reconhecimento e identificação da sua função. 

Assim, os ícones em interfaces de hipermídia devem apresentar o mesmo padrão de 

estilo  gráfico  e  cromático,  possuir  aparência  simplificada,  três  centímetros  de  tamanho 

mínimo para garantir a sua legibilidade, ser gráfico vetorial por ser mais leve que imagens e 

acompanhar marcador ALT. 
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1.1.3.5 hiperlinks  ou links

Os hiperlinks  são ligações entre hipertextos virtuais, de mesma correlação semântica 

ou funcional, que são ativadas por meio de um ponto âncora (barra de menu) (BURGOS, 

2006). Trata-se de elementos físicos e lógicos que interligam os computadores em rede: são 

endereços de páginas, ponteiros (vínculo ou link) de hipertexto ou palavras-chave destacadas 

em um texto, que, quando clicadas, nos levam para o assunto desejado, mesmo que esteja em 

outro  arquivo ou  servidor.  Na  Internet, uma palavra  destacada  indica  a  existência  de  um 

hiperlink, que é uma espécie de apontador para outra fonte de informação. Escolhendo esse 

link, é obtida a página de informação que ele designava que pode, por sua vez, ter também 

vários links (PINHO, 2000).

Quando  um  hiperlink é  acionado,  um salto  é  feito  para  o  endereço  associado  à 

ligação. Esse pode ser uma palavra, frase ou nó do mesmo documento ou de outro endereço 

de domínio. Eles traduzem uma relação de elo temático entre dois sítios virtuais. Além dessa 

associação, o hipertexto virtual como hiperlink deve acompanhar marcações, como negrito, 

sublinhado, cor, gráficos vetoriais e itálico para hiperlinks  no corpo do texto.  Há também a 

aplicação  de  hiperlinks   como ícones gráficos compostos por imagem ou animação.  Sua 

identificação também é seguida pela mudança do cursor do formato de seta para mão - hand 

hyperlink (Figura 4).

               

Figura 4: Cursores nos modelos seta e mão (hand hyperlink).
Fonte: webgrafismo.com
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O hipertexto virtual pode ser um hiperlink que efetua ligações dos tipos:

• Unidirecional: hiperlink  de navegação linear,  que possibilita  a  passagem para um 

único destino e o retorno ao ponto inicial. Como exemplo temos o modelo "migalhas 

de pão” ou breadcrumbs e o "avançar" e "retroceder" (Figura 5).

Figura 5: Modelo de hiperlink unidirecional migalhas de pão.
Fonte: http://honolulu.hawaii.edu/web/images/breadcrumbs.jpg

• Bidirecional: indica a característica mais comum dos links hipertextuais eletrônicos, 

pois  permite  ao  leitor  navegar  de  forma  não-linear.  Quando  utilizada  em  grande 

número, deve ser subdividida em temas e agrupadas em áreas temáticas que ligam um 

hipertexto eletrônico a outro, no mesmo documento ou em outro nó (Figura 6).
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Figura 6: Modelo de hiperlink unidirecional "avançar". 
Fonte: www.time.com

Figura 7: Hiperlinks  bidirecionais.
Fonte: www.uol.com.br
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Os hiperlinks  podem ser classificados como:

• Grupo de palavras para um destino: hiperlink formado por um grupo de palavras. É 

um tipo a identificação semântica entre origem e destino mais precisa, pois o leitor 

conta  com  o  auxílio  de  um  conjunto  de  palavras  que  descrevem  o  conteúdo  do 

hiperlink. Exemplo: título de matéria jornalística;

• Âncora: hiperlink que abriga outros links internamente. Eles se unem a partir de uma 

correlação temática direta, estabelecendo uma clara intenção conectiva entre dois ou 

mais  assuntos.  Consiste  em um tipo  de  link  mais  elaborado,  que  exige um maior 

planejamento,  já  que  para  o  leitor  identificar  os  links  ocultos  deve  primeiro 

compreender o que se apresenta como âncora;

• Um link para múltiplos links: hiperlink que disponibiliza o acesso a vários links  da 

mesma temática ou tema indexado. Exemplo: menu de portal de comércio eletrônico;

• Múltiplos links para um link: hiperlinks  localizados em diferentes páginas do sítio 

virtual que direcionam o leitor para um único ponto específico: os hiperlinks  de todos 

os produtos vendidos no comércio eletrônico direcionam para página comprar; 

• Plurissemântico: corresponde  a  uma  ou  as  várias  palavras-chave  digitadas  nos 

campos de busca.  Eles estão ligados a vários outros  hiperlinks  ,  onde a correlação 

temática depende da especificidade semântica da palavra digitada pelo leitor.

A ação  de  um  hiperlink hipertextual  eletrônico  pode  gerar  diferentes  caminhos, 

como: a transferência para um novo tópico, página ou nó; indicar uma referência; fornecer 

informações adicionais, do tipo nota de rodapé, definição ou anotação; exibir uma ilustração, 

esquema,  imagem,  descrição  ou  seqüência  de  vídeo;  exibir  um  índice,  executar  outro 

programa de computador.

Escolher  um  hiperlink ideal  para  um  determinado  sítio  virtual  ou  situação 

comunicativa específica depende exclusivamente do conteúdo veiculado na página. No caso 

dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem, encontramos com mais freqüência os hiperlinks  do 

tipo bidirecionais, âncora e um link para múltiplos links.

Dee-Lucas  (1996,  p.76-79)  atribui  a  influência  cognitiva  que  o  desenho  e  a 

disposição dos hiperlinks  possuem para a formação de seqüências compreensíveis de leitura. 



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                  46
__________________________________________________________________________________________

A autora apresenta a eficiência da distribuição hierárquica do texto na forma de árvore, em 

lista e como um texto tradicional.

Na disposição em forma de árvore, ocorre um acesso mais rápido às informações e 

maior facilidade de uso, mas isso depende diretamente da indicação objetiva do item ou tarefa 

buscada na qual o leitor parte para a leitura já com um objetivo pré-determinado por ele. Na 

distribuição em lista, há um maior gasto de tempo para acessar a informação que no formato 

árvore, pois não há a hierarquização direta entre os temas e o seu conteúdo é visualizado pelo 

leitor após o acionamento de cada item da lista (Figura 8).

Figura 8: Disposição dos hiperlinks. 
Fonte: www.pucsp.br/~fontes/ln2sem2006/17Marcus.pdf
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Por sua vez, na forma de texto tradicional ocorre uma maior relação semântica, já 

que o hiperlink está dentro do texto, mas resulta em um maior gasto de tempo em relação aos 

dois outros formatos, já que o leitor deve ler todo o texto para acioná-los.

Ao abordar essa questão, Marcuschi (1999, p.32) considera que, para uma situação 

de ensino, o arranjo em árvore é o mais indicado desde que tenhamos uma estrutura bem 

construída. Ao analisarmos as duas primeiras disposições observamos que a maior facilidade 

de acesso permitido pelo modelo arvore refere-se à completa visualização dos conteúdos e de 

suas  respectivas  ligações  hierárquicas  de  origem.  Em menus  com um grande  número  de 

hiperlinks   podemos  associar  sub-menus  ao  modelo  lista.  Esses  sub-menus  podem  estar 

visíveis,  apresentando  fonte  com  corpo  menor  e  acompanhados  por  gráficos  vetoriais 

seguindo  a  gradação  cromática  de  sua  ligação  âncora.   A união  dos  dois  modelos  foi 

denominada em nossa pesquisa anterior como “modelo degraus” (BURGOS, 2006) (Figura 

10). 

Já o modelo rollover corresponde ao modelo lista somado a ligações do tipo âncora, 

nas  quais  os  menus  permanecem  ocultos,  surgindo  apenas  após  o  seu  acionamento  ou 

sobreposição do cursor do mouse.

Outro recurso, que indicamos aqui para facilitar a compreensão, refere-se a utilização 

dos marcadores ALT em cada hiperlink . Este recurso permite que o leitor obtenha mais pistas 

sobre o conteúdo do respectivo  hiperlink,  no momento em que aproxima o cursor do item 

desejado. Esse modelo pode ser perfeitamente integrado a todos os hiperlinks  das interfaces 

de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (Figura 9).

Figura 9: Aplicação do marcador ALT aos hiperlinks .
Fonte: http://www.correios.com.br/
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Figura 10: Aplicação dos hiperlinks  no  modelo degraus.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/neste_modulo.htm

1.1.3.6 Animações, sons e vídeos

As  animações  assumem  diferentes  papéis  em  um  interface  de  hipermídia.  Elas 

podem  orientar  a  navegação,  indicando  áreas  importantes,  ser  utilizada  em  infográficos,  

indicar o início ou término de uma seção ou acompanhar hiperlinks .  

A sua aplicação ganhou popularidade  nas interfaces de hipermídia,  na década de 

1990,  com  o  software  Macromedia  Flash.  Suas  ferramentas  facilitaram  o  desenho  de 

animações em menus,  hiperlinks  , textos, gráficos e adição de som, mas por outro lado o 

software exige que os cursista tenham instalados em seus computadores diferentes  plugins  

para que seja possível a visualização das animações.
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O uso de sons e vídeos também são componentes recentes de hipermídia, já que a 

tecnologia  streaming  facilitou o acesso aos conteúdos sonoros, permitindo que o som seja 

reproduzido simultaneamente ao  seu  download. Sem  esta  tecnologia  era  necessário  que  o 

arquivo de áudio fosse inteiramente transferido para o computador do cursista, para depois ser 

incorporado  a  um player e  ouvido.  Os  podcasts  também  auxiliaram  na  difusão  e 

armazenagem dos arquivos de áudio e vídeo e  seu uso na educação.

A criação de atributos para animações e sons depende diretamente de como o cursista 

ou cursista irá acessar a interface de hipermídia, pois no ambiente virtual  a largura de banda, 

disponível  aos  que acessarem a interface,  impedirá  ou facilitará  a  reprodução de áudio e 

vídeo.  O  mesmo  sentido  se  aplica  às  interfaces off-line, na  qual  a  velocidade  de 

processamento do computador e a qualidade dos hardwares de som é vídeo interferem na sua 

qualidade e reprodução.

Animação, som, e  vídeo devem estar diretamente relacionadas à conceituação do 

sítio. O excesso desses itens deve ser evitado para eliminar distrações, irritações e demora no 

carregamento da página. Suas adequações ao conceito e ao público-alvo devem indicar o grau 

de tolerância dos cursistas a estes recursos.

Na  interface  de  hipermídia  a  aplicação  de  animações  obedecem  aos  seguintes 

atributos:  não  inserir  animações  semelhantes  a  anúncios;  utilizar  barra  carregamento 

progressiva, acompanhada de contagem numérica de zero a cem, quando a interface exigir 

mais  de  dez  segundos  para  o  download da  barra  de  menu;  fixar  as  animações  de  maior 

tamanho nas páginas internas do sítio; utilizar versões de  softwares  anteriores a s   mais 

atuais  para  garantir  o  acesso  de  cursistas  a  plugins  já  popularizados;  evitar  animações 

intermitentes, já que elas distraem e causam monotonia. As animações longas, com mais de 5 

segundos, devem ser reproduzidas apenas uma vez e a sua repetição deve ser possibilitada ao 

cursista ou cursista em um hiperlink a parte. Quando elas integrarem splash pages ou páginas 

iniciais da interface, deve ser aplicado um hiperlink para a sua reprodução ou não. Logotipo, 

slogan ou o título principal não devem ser animados. (SAUCIER 2000). 

Ao observarmos a utilização do som nas interfaces de hipermídia identificamos que a 

sua  aplicação  não  consiste  apenas  no  intercâmbio  de  arquivos  de  música,  mas  envolve 

veiculações  em  interações  em  tempo  real  em  salas  de  bate-papo  ou  videoconferências, 

podcasts, matérias jornalísticas, catálogos de produtos on-line, e-books, jogos, efeitos de som 

conceituais em interfaces, web rádios, web telefonia e  tutoriais educacionais. 
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A aplicação de arquivos sonoros na Internet está associada ao uso de players, como 

Windows  Média  Player,  Real  Player,  Quick  Time  Player,  Itunes  e  Winamp,  e  ao  popular 

formato MP3. O MPEG-1/2 Audio Layer 3 ou MP3  corresponde  ao  formato  de compressão 

de  áudio  de  alta  densidade  utilizado  com  padrão  na  Internet.  O  método  utilizado  na 

compressão do áudio consiste em retirar do arquivo todos os níveis de som que o ouvido 

humano não consegue perceber. Sua capacidade de compressão reduz o tamanho do arquivo 

de  áudio  em  cerca  de  90%.  Outras  extensões  podem  ser  encontradas  nas  interfaces  de 

hipermídia, tais como:  wav, .sam, .aif, .vox, .au, .smp, .mp1, .mp2, .asf, .svx, .iff, .v8, .voc,  

.pat, .ivc, .snd, .sds, .sfr, .dig, e .sd. Estas possuem qualidade de som diferenciadas e podem 

ser  reproduzidos  em  diferentes  players  ou  softwares,  como  Macromedia  Flash,  Adobe 

Photoshop, Adobe Premiere e Adobe Director. 

O  uso  de  atributos  de  usabilidade  é  primordial  nas  aplicações  sonoras, pois  um 

arquivo de som, mesmo com  curta duração, pode levar à distração, erros ou ao abandono da 

interface. Os atributos para a utilização do som na hipermídia afirmam que o som deve ser 

utilizado como um sinal sonoro para indicar erro, ações de sistema, solicitar permissões ao 

cursista, digitação de senhas, a realização ou finalização de uma tarefa; indicar a inicialização 

ou  encerramento  de  softwares e  sistemas  operacionais;  marcar  a  abertura,  maximização, 

minimização e fechamento de janelas; acompanhar o acionamento de  hiperlinks  , botões de 

botão e downloads. Sons agudos são para informar erros e alertas e os graves para as demais 

ações (NIELSEN, 2003).

Na aplicação de sons, como plano de fundo da interface, devemos adicionar botõess 

para que os cursistas definam seus padrões de controle, intensidade e gênero, tais como: a 

adição de botão para liga e desliga; aumento e redução de volume, e para seleção de diferentes 

gêneros musicais.

O som em uma interface não deve corresponder ao principal ferramenta de interação 

ou interatividade, já que pode ou não ser ouvido se o volume de saída estiver baixo, se os alto-

falantes estiverem desligados ou desinstalados, ou se houver poluição sonora no ambiente. O 

som não direciona a atenção do cursista para um ponto específico da tela, como pode revelar 

uma ação que está sendo executada (ROBERTSON, 2003).

Na última década, aumento do acesso via banda larga e a convergência de câmeras 

de vídeo em aparelhos celulares contribuíram para a criação e popularização dos sítios de 

compartilhamento de vídeos.  A tecnologia para a distribuição de arquivos de  vídeo on-line, a 
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stream, está madura, mas a linguagem desenvolvida para veículos interativos, a usabilidade 

das  interfaces  e  a  popularização  de  softwares  para  edição  ainda  estão  em  processo  de 

maturação. Novas soluções tecnológicas procuram incluir o espectador no processo de criação 

das  peças  de  vídeo,  o  que  gera  novas  possibilidades  de  interlocução  com  o  conteúdo 

(NIELSEN 2005).

Os atributos  para  o  uso de  vídeos  envolvem:  a  adequação do  vídeo  ao  conceito 

veiculado  na  interface;  a  adição  de  recursos  interativos  para  cursistas  de  webcam; 

informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes do download; criar  e editar o 

conteúdo do vídeo pensando exclusivamente nas exigências necessárias para a sua publicação 

na web; disponibilizar players com controles de avanço ou regresso em qualquer ponto, que 

reproduzam arquivos com diversas codificações e resoluções. 

O uso de vídeos está diretamente relacionado ao seu áudio, principalmente na web, 

quando são reproduzidos em telas pequenas, por isto é importante que o áudio explique o 

conteúdo  de  maneira  razoavelmente  completa.  Os  vídeos  devem  ser  acompanhadas  por 

legendas ou por descrição e forma de sinopse. Caso não haja a possibilidade de redução do 

tamanho do vídeo é mais apropriado substituí-lo por seqüências de imagens animadas (slide 

show) ou dividi-lo em diversos segmentos com legendas para identificar o assunto principal 

de cada sequência.

Os vídeos produzidos para a web devem iniciar sua reprodução um segundo depois 

do  acionamento  do  botão  play (tocar).  O  conteúdo  deve  conter  poucos  movimentos  e 

mudança de câmera, e não ultrapassar cinco minutos de duração, pois dificilmente os cursistas 

dedicam muito  tempo  diante  do  monitor  para  ver  apenas  uma peça.  O  carregamento  do 

arquivo (buffer) deve ser realizado no início da exibição do vídeo. Evitar imagens pixelizadas 

ou com outros meios de compactação que interfiram na leitura. As técnicas de composição 

visual para a web envolvem: o uso do enquadramento em close-up com luz natural ou laterais 

suaves; ambiente silencioso e uso de microfone externo; planos de fundo monocromáticos; 

cortes secos com encadeamento dinâmico, com menos de cinco segundos, e aplicar menor 

frequência de áudio (11.025 KHz, 8-bit mono) para reduzir o tamanho dos arquivos (LYNCH 

E HORTON, 2002 ; AVILA , 2004; LINDSTROM, 1995).
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1.1.3.7 Imagens

Nos Ambientes Virtuais de Aprendizagem as imagens e ilustrações devem ampliar a 

usabilidade  da  interface.  Elas  estabelecem  relações  semânticas  entre  os  elementos  de 

hipermídia, como hipertextos virtuais, ícones, leiaute ou hiperlink. A  aplicação de legendas, 

especialmente se não estiver claro o contexto da publicação; evitar imagens como plano de 

fundo para garantir a legibilidade dos hipertextos e  hiperlinks  ; manter o equilíbrio entre o 

contraste  das  imagens  em  primeiro  plano  e  a  cor  do  leiaute  para  gerar  profundidade  e 

valorizar  a  informação  mais  importante;  aplicar  marcadores  ALT  para  as  imagens  em 

hiperlinks  , ícones e que acompanham hipertextos virtuais, mas evitar para as imagens de 

plano de fundo ou aplicadas como adorno gráfico, facilitam a usabilidade na aplicação de 

imagens e ilustrações. (MCCLURG-GENEVESE, 2005; NIELSEN 2005; CARRION, 2008).

Um atributo que soluciona a necessidade de adição de muitas imagens na interface é 

o thumbnails. São versões reduzidas de imagens, usadas para reduzir a poluição visual e peso 

tornar mais fácil a ação de e reconhecimento e acesso (Figura 11).

Figura 11: Aplicação do atributo thumbnails
Fonte: www.virginia.edu/blandy/thumbnails.jpg
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O  número  de  imagens,  seu  tamanho  e  posicionamento  diante  do  parágrafo  de 

hipertexto determina o tempo de carregamento da página, como na sua leitura. A imagem não 

deve ser aplicada de forma isolada ou como plano de fundo. Ela deve estar do  lado esquerdo 

do  bloco  de  hipertexto  e  possuir  resolução  enter  72dpi  a  100dpi,  pois  integrará  o  seu 

significado ao hipertexto virtual e contribuirá para o carregamento da interface. Da mesma 

forma, são  os desenhos de interface que necessitam da publicação de um número elevado de 

imagens. Estas  devem ser fixadas após a primeira página do sítio e quando acessadas permitir 

visualização na mesma página (MCCLURG-GENEVESE, 2005). 

A publicação de imagens em interfaces de hipermídia possuem os formatos:

• GIF:  Graphic Interchance Format é o formato ideal para publicar fontes, gráficos e 

imagens animadas com de cores uniformes de até 256 cores no máximo. Ele preserva 

a transparência em imagens de cor indexadas;

• JPEG:  Joint Photographic Experts Group é o padrão de compressão de imagens de 

alta  definição que  permite  reduzir  até  90% do tamanho  da  imagem original,  sem 

comprometer  sua  qualidade,  mas  mantém  o  fundo  da  imagem  na  cor  branca.  É 

inadequado  para  gráficos,  pois  destaca  ruídos  nas  superfícies  de  tom  contínuo 

(chapado);

• PNG:  Portable  Network Graphics é  um formato recomendado pela  W3C utilizado 

como  substituto  para  o  formato  GIF.  Ele  proporciona  uma  maior  gama  de 

profundidade de cores, alta compressão e fundos de imagem transparentes;

• TIFF: Tagged Image File Format é um formato de imagens que praticamente de uso 

flexível  para  todos  os  programas  de  edição  vetorial,  de  imagens  e  de  design  de 

páginas. Admite imagens na escala CMYK, RGB, Lab, de cor indexada e em escala de 

cinzas com ou sem transparência (MCCLURG-GENEVESE, 2005).

1.1.3.8 Gráficos Vetoriais e Leiaute

Na  interface  de  hipermídia  os  gráficos  vetoriais  representam  os  elementos  que 

primeiro demarcam a arquitetura da informação na interface de hipermídia, já que a partir 

deles são definidas as áreas de aplicação de todos os elementos  que irão compor o leiaute. 
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Os gráficos vetoriais são criados a partir  de linhas e curvas definidas por objetos 

matemáticos. Eles podem ser redimensionados livremente, pois a sua ampliação não depende 

da resolução. A resolução do monitor é que estabelece o número de  pixels usados para sua 

veiculação. O formato EPS é o tipo de arquivo vetorial mais comum. Um gráfico vetorial é 

composto por curvas, elipses, polígonos, texto, linhas e pontos. Eles formam arquivos leves, 

pois o software vetorial apenas repete o padrão descrito, não tendo que armazenar dados para 

cada pixel. As Curvas de Bézier são  usadas  para  a  manipulação  dos  pontos  de  um 

desenho.  Cada linha descrita em um desenho vetorial possui nós, e cada nó possui alças para 

manipular o segmento de reta ligado a ele (NUNES, 2009). Na Internet os formatos vetoriais 

mais comuns são: o SVG,  padrão  vetorial recomendado pela W3C, o CDR (Corel Draw) e o 

AI (Adobe Illustrator).

Na interface de hipermídia os gráficos vetoriais são aplicados em atributos para a 

demarcação de áreas temáticas, marcação de hiperlinks , criação de ícones, A forma com que 

se organiza as informações em gráficos vetoriais pode fazer a diferença entre passar uma 

mensagem  ou  deixar  o  cursista  perplexo  ou  sobrecarregado.  Um  projeto  vetorial  mal 

projetado pode potencializar ou poluir uma interface. Para Dondis (1997, p. 63).

as formas gráficas possuem características específicas, e a cada uma se atribui uma 
grande  quantidade  de significados,  alguns  por  associação,  outros  por  vinculação 
arbitrária,  e  outros,  ainda,  através  de  nossas  próprias  percepções  psicológicas  e 
fisiológicas.   Ao  quadrado  se  associam  enfado,  honestidade,  retidão,  esmero  e 
masculino;  ao  triângulo,  ação,  conflito  e  tensão;  ao  círculo,  infinitude,  calidez, 
proteção e feminino. A partir de combinações e variações infinitas dessas três 
formas  básicas,  derivamos  todas  as  formas  físicas  da  natureza  e  da  imaginação 
humana.

Dentre  os  gráficos  vetoriais  o  ponto  a  mais  simples  e  mínima  unidade  de 

comunicação visual. Na natureza esse é o elemento  mais observado, ao contrário da reta ou o 

quadrado, que constituem uma raridade. Quando utilizados unicamente servem para marcar 

ou destacar itens. Aplicado em continuidade a outro ponto dirige o olhar e podem gerar uma 

linha. Em  grande número e justapostos criam a ilusão de tom ou de cor (DONDIS, 1997).

As linhas são consideradas pontos em movimento, e quando horizontais promovem a 

sensação de espaço e amplitude, sendo utilizadas entre blocos de texto ou seções da interface 

de hipermídia para organizar grande quantidade de conteúdo. De forma oposta estão as  linhas 
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verticais, que diminuem e preenchem espaços. A junção das duas gera uma atmosfera rude ou 

inflexível (CARRION, 2008). 

Na interface de hipermídia, as linhas verticais são utilizadas nos planos de fundo para  

gerar continuidade à barra de rolagem vertical em interfaces com mais de duas dobras. 

Segundo Mullet e Sano (1995) para organização e composição dos elementos visuais 

de uma interface gráfica de hipermídia, devem ser observadas os seguintes padrões:

• Hierarquia  da  informação:  Este  princípio  refere-se  à  disposição  da  informação 

dentro  de  um  sítio  virtual  baseado  em  sua  importância  relativa  com  os  outros 

elementos visuais. O resultado dessa disposição afeta todos os outros princípios de 

organização e composição de um  leiaute e determina que informação o cursista vê e o 

que ele é encorajado a fazer primeiro. Para utilizar este princípio, é importante, que se 

faça as seguintes perguntas: Qual informação é mais importante para o cursista? (Em 

outras palavras, quais são as prioridades de um cursista quando encontrar seu sítio?). 

O que o cursista quer ou precisa ver em primeiro, segundo terceiro lugares, e assim 

por diante? (O que o cursista vê primeiro deve corresponder à prioridade do cursista). 

• Foco e ênfase: O princípio do foco e ênfase tem como objetivo auxiliar o cursista na 

colocação  de  itens  prioritários.  Para  determinar  o  foco  deve-se  identificar  a  idéia 

central,  ou o ponto focal  do sítio.  Dessa forma, recomenda-se determinar a ênfase 

escolhendo os elementos que devem ser proeminentes no foco, isolando-os de outros 

elementos ou fazendo com que eles  se  sobressaiam de outra  maneira.  Outro fator 

importante, é onde o cursista navega primeiro procurando por informação, já que este 

será o foco da sua navegação. 

• Estrutura  e  Equilíbrio: O  princípio  de  estrutura  e  equilíbrio  é  um  dos  mais 

importantes  em  um  projeto  visual.  Sem  uma  estrutura  que  sirva  de  base  e  um 

equilíbrio desses elementos, ocorre a falta de ordem e de significado, e isto afeta todas 

as outras partes do projeto visual.  O mais importante  é que a  falta  de estrutura e 

equilíbrio torna o sítio virtual mais difícil de ser entendida pelo cursista. 

• Relação de Elementos: Este princípio reforça o anterior, ou seja, a colocação de um 

elemento visual pode ajudar a comunicar uma relação/conexão específica de uma sítio 

virtual com o sítio da qual ela faz parte. 
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• Unidade de Integração: Neste último princípio, o objetivo é avaliar um sítio virtual 

em  relação  ao  sítio  na  qual  ela  pertence.  Quando  um  sítio  virtual  é  visualmente 

unificada com o sítio (endereço), acredita-se que o cursista encontra maior facilidade 

em  “navegar”,  já  que  desta  forma,  aumenta-se,  a  possibilidade  de  um  ambiente 

consistente e previsível. 

Dessa  forma,  percebe-se  que  uma  interface  de  hipermídia  necessita  funcionar 

intuitivamente, ou seja, ela precisa parecer do modo como funciona e funcionar do modo 

como parece.  Nota-se também que é  preciso cuidado quanto ao tamanho,  espaçamento  e 

colocação das informações para que o ambiente seja visualmente consistente e previsível. 

1.1.4 Usabilidade

Na busca por uma eficiente  adequação entre  a aplicação da mídia  (hipermídia) e 

tecnologia está a usabilidade da interface. Embora parte dos designes gráficos considerem a 

aplicação da usabilidade um fator limite à criatividade, cientistas da usabilidade como Nielsen 

(1993-1999) e Lynch e Horton (2002) comprovam que é possível construir uma página virtual 

que concilie uma excelente  estética visual  e  proporcione uma interação ergonômica entre 

cursista e sistema.

Segundo a Organização Internacional para Padronização (International Organization 

for Standardization – ISO), usabilidade é o componente do ISO 9241–11 (1998) que se refere 

à eficácia, eficiência e satisfação com a qual os cursistas de um produto alcançam objetivos 

em um determinado ambiente.  Por eficácia compreendemos a capacidade que os sistemas 

conferem  a  diferentes  tipos  de  cursistas  para  alcançar  seus  objetivos  em  quantidade  e 

qualidade necessárias. Já a definição para eficiência remete para a quantidade de recursos (por 

exemplo, tempo, esforço físico e cognitivo) que os sistemas solicitam aos cursistas para a 

obtenção de seus objetivos com o sistema; e por satisfação entendemos a emoção que os 

sistemas proporcionam aos cursistas em face dos resultados obtidos e dos recursos necessários 

para alcançar tais objetivos.

A terminologia usabilidade surgiu em meio acadêmico no início da década de 80 e é 

originada da ciência cognitiva. Nessa mesma  década  áreas  como a  psicologia  e  ergonomia 
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incorporaram o termo em substituição à expressão “user-friendly” que significa “amigável”, 

em razão de entenderem que as máquinas são ferramentas para servir a uma ou várias funções 

e não para serem objetos fraternos. 

Já a ergonomia refere-se à qualidade da adaptação de um dispositivo ao seu operador 

e à tarefa que ele realiza. Nela a usabilidade se insere quando os cursistas utilizam um sistema 

ou interface para alcançar seus objetivos em um determinado  contexto  de  operação (CYBIS, 

BETIOL & FAUST, 2007). Pode-se dizer que a ergonomia está no âmago da usabilidade, pois 

quanto mais adaptado for o sistema hipermídia, maiores serão os níveis de eficácia, eficiência 

e satisfação alcançados pelo cursista durante o uso do sistema ou interface.

Atualmente, a área da ergonomia dedicada a interação homem-máquina ou interação 

cursista-computador reflete diretamente a usabilidade, devido à popularização e convergência 

das interfaces de hipermídia nas mais diferentes funções sociais.

Dentro deste contexto, Nielsen (1995, p. 26) descreve cinco atributos de usabilidade 

para a aplicação em interfaces de hipermídia:

1. Facilidade de aprendizado - o cursista rapidamente consegue explorar o sistema e 

realizar suas tarefas;

2. Eficiência de uso - tendo aprendido a interagir com o sistema, o cursista atinge níveis 

altos de produtividade na realização de suas tarefas;

3. Facilidade de memorização - após um determinado período sem utilizá-lo, o cursista 

não freqüente é capaz de retornar ao sistema e realizar suas tarefas sem a necessidade 

de reaprender como interagir;

4. Baixa taxa de erros - o cursista realiza suas tarefas sem maiores transtornos e é capaz 

de recuperar erros, caso ocorram;

5. Satisfação subjetiva - o cursista considera agradável a interatividade com o sistema e 

se sente subjetivamente satisfeito com ele.

Para  que  essas  normas  sejam  ergonomicamente  intercambiáveis  dentro  das 

características funcionais de uma interface de hipermídia, adicionamos os itens consistência e 

flexibilidade da ISO 9241–11 (1998). A consistência refere–se a tarefas que demandam uma 

seqüência de ações similares, como acessar um  hiperlink leva à idéia de que nas páginas 

seguintes  existirão  os  mesmos  hiperlinks   ou  ícones   para continuar  a navegação. 
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Já  flexibilidade refere–se à variedade de formas com que um cursista consegue atingir um 

mesmo objetivo.

Nas interfaces  de hipermídia  para  educação a  distância  -  EAD, a  ergonomia e  a 

usabilidade se apresentam distribuídos na fixação dos conteúdos e hiperlinks , na composição 

gráfica da página virtual e na interação do cursista com o sistema ou interfaces. Apesar dos 

princípios de criação de páginas web parecerem  possuir alguns aspectos  similares  aos textos 

impressos, existem fatores característicos do suporte virtual que devem ser considerados, em 

virtude da natureza  das  exibições  por  meio de  monitores  e  dos  controles  do cursista.  As 

principais considerações se referem à legibilidade, capacidade de utilização e complexidade 

da  informação.  Da  mesma  forma  que  os  documentos  impressos,  os  monitores  precisam 

facilitar  ao  máximo  a  leitura,  fato  que  depende  diretamente  do  emprego  ergonômico  da 

hipermídia além da especificidade e do nível instrucional do conteúdo.

1.1.5 Navegabilidade e Comunicabilidade 

Antes de definirmos o termo navegabilidade, chamamos a atenção para as definições 

navegar,  navegação  e  navegador.  A primeira,  segundo  Pinho (2000),  refere-se  a  vaguear, 

passear  e  procurar  informações.  Navegação  refere-se  à  ação  de  conectar-se  a  diferentes 

computadores  da  rede  situados  em diferentes servidores  ou  ato  de  localizar  outros  sítios 

virtuais e suas interconexões, usando para isso os browsers. Navegador são os softwares para 

pesquisa em rede, destinados a recuperar e exibir cópias de arquivos em formato de leitura 

fácil. Para Burgos (2006), navegar também significa ler. Já em Whitaker (1998), a navegação 

inclui o movimento virtual através de espaços cognitivos formados por informações e pelo 

conhecimento que daí emerge.

A navegabilidade e a comunicabilidade integram o projeto web, já que se somam ao 

conjunto de normas para a acessibilidade e usabilidade ergonômicas de sistemas virtuais e 

digitais  de comunicação,  informação, comércio eletrônico e  educação.  Elas estão entre os 

requisitos de design para a Internet, e sua aplicação desordenada pode gerar prejuízos reais 

para um projeto. Navegar (ler) em um sítio é imergir em um espaço, mas não necessariamente 

no “espaço real” ou “físico” no qual a leitura está centrada na mentalização de objetivos e na 

realização de ações (NIELSEN, 1998). 
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A seguir,  apresentamos,  a  partir  de  Lynch  e  Horton  (1999),  os  atributos  para  a 

aplicação da navegabilidade em ambientes web.

• Top menus (menu no topo da página) e barra de menu: fixam-se diretamente sob o 

logotipo do sítio.  Eles podem expandir  menus estáticos,  menus suspensos ou uma 

única ligação;

• Menus para navegação lateral esquerda: são aplicados como uma área ou um texto 

em coluna. Assim, como o menu superior, cada um dos itens pode ser um menu ou 

expandir um único  hiperlink;

• Menus botão: podem estar situados no rodapé ou formar uma barra de menu. Na 

maioria das aplicações esses botões são ícones, podendo também acompanhar texto e 

gráficos ou utilizar exclusivamente links de texto;

• Barra de navegação lateral direita: tipo de navegação não popular, mas  pode ser 

aplicada como área  de texto (no topo do lado direito da página) ou como uma coluna. 

A maioria dos designers utilizam esta área específica para a publicidade;

• Links de páginas internas: todo conteúdo disponibilizado como página do sítio deve 

ser acessado como 2 ou 3 cliques, a partir da página inicial, já o conteúdo principal 

com um clique de distância a partir da página inicial;

• Caixas  de  Login:  devem ser  exibidas  de  forma  visível  no  lado  superior  direito, 

superior esquerdo ou dentro do cabeçalho da página;

• Ícone carrinho de compras:  em sítios de comércio eletrônico este  hiperlink deve 

apresentar um desenho gráfico de fácil identificação e estar situado no topo direito da 

página;

• Botões-ordem: apresentam os conteúdos em ordem alfabética, cronológica, numérica, 

etc. Eles devem agregar desenho, cor e fonte em destaque;

• Breadcrumbs: texto de uma única linha para indicar a localização de uma página web 

na hierarquia  do sítio virtual  .  Deve ser  localizado no canto  superior  esquerdo da 

página web sob o cabeçalho. Ex. Acessibilidade > Acessibilidade na web > Navegação 

> Breadcrumbs;

• Links  Externos:  utilizados  no  interior  de  outro  sítio  na  Internet.  Devem abrir  o 

conteúdo em nova janela, por serem complemento à leitura;
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• Anúncios publicitários: devem ser aplicados sob o cabeçalho.  No entanto, observa-

se que os anúncios no espaço da primeira rolagem da página são mais eficazes;

• Mapa do site (sítio): opção para o cursista  ter plena visualização do sítio virtual. 

Consiste  em uma lista hierárquica, em hiperlinks ,  de todas as páginas de um sítio.

Tornar um portal, sítio virtual ou ambiente educativo acessível não implica somente a  

aplicação  das  normas  de  acessibilidade,  usabilidade  e  navegabilidade,  já  que  o  desenho 

gráfico interfere na comunicabilidade de interfaces e sistemas. Como afirma Prates (2000, 

p.31),

comunicabilidade refere-se a capacidade dos cursistas entenderem o design tal como 
concebido pelos projetistas (designers). Quando um cursista entende as decisões que 
o projetista tomou ao construir a interface, aumentam suas chances de fazer um bom 
uso  daquele  sistema.  Em  sistemas  com  alta  comunicabilidade,  os  cursistas são 
capazes de responder: a)  para que o sistema serve?; b)  qual é a vantagem de 
utilizá-lo?; c)  como funciona?, e d) quais são os princípios gerais de interação 
com o sistema?

Ao projetar o desenho gráfico para uma interface de hipermídia, além de responder 

estas perguntas, o designer deve também empregar sistemas simbólicos nos quais os cursistas 

fomentem analogias com os elementos verbais e não-verbais presentes nas práticas sociais dos 

cursistas.  Como  exemplo,  podemos  citar  a  boa  comunicabilidade  dos  ícones  imprimir 

(impressora), procurar (lupa), e-mail (envelope) e os  hiperlinks   em forma de abas (abas de 

um fichário), ilustrados na figura abaixo:

Figura 12: Ícones e-mail, procurar e imprimir com boa comunicabilidade e menu em abas.
Fonte: http://rocketdock.com/addon/icons/16642
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Como  exemplo  de  baixa  comunicabilidade,  temos  o  ícone  favoritos.  Este  é 

representado por  uma estrela,  que remete à  idéia  de nascimento,  constelação e estrela  de 

cinema.  A  comunicabilidade  seria  melhor  aplicada  se  o  ícone  envolvesse  elementos 

diretamente  relacionados  à  Internet  acompanhados de  elementos  que  levassem à  ação  de 

guardar ou marcar. Como representação de ícone com alta comunicabilidade apresentamos o 

exemplo abaixo:

Figura 13: Ícone favoritos com melhor comunicabilidade.

A NBR 9050 (2004) da ABNT apresenta o conceito de desenho universal o desenho 

universal, visa a aplicação de parâmetros de design ergonômico para o uso de padrões para 

gerar  acessibilidade,  e  por  consequência  comunicabilidade,  para  objetos,  equipamentos  e 

estruturas. Seu emprego permite que diferentes perfis de cursistas, com limitações ou não, 

acessem a mesma plataforma, portal ou sítio virtual, por um maior tempo possível,  sem a 

necessidade de adaptações. 

1.1.6 A evolução das interfaces gráfica computacionais

A evolução e popularização dos sistemas operacionais, linguagens de programação e 

hardwares tornou possível o avanço do desenho gráfico das interfaces computacionais, como 

a implantação de softwares de interação e elementos de interatividade. Segundo Radfahrer 

(1998, p.16),
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a interface é uma das partes mais importantes de um  web site,  pois concentra a 
relação  visitante-sistema.  É  o  que  apresenta  informações  e  estímulos  e  recebe 
respostas, colocando a manipulação nas mãos do cursista. Por isso, muito mais que 
um visual bonito, deve ser elemento de transição entre o mundo real e o digital. O 
ideal é que seja transparente, invisível, natural, sintética, intuitiva e prática .

A década de 1950 foi o marco inicial do evolução do desenho das interfaces gráficas 

computacionais.  Nesse  período,  as  interfaces  eram  resumidas  a  painéis  de  controle  do 

hardware, nas quais os cursistas, engenheiros de software, tinham que utilizar a linguagem de 

programação para interagir  com o sistema.  Na década de 1960 as  instruções dirigidas ao 

computador eram  fornecidas  em  cartões  perfurados (holerite),  no qual  cada  programa (em 

linguagem ALGOL, COBOL e FORTRAN) estava conectado ao centro de processamento de 

dados para processar a informação. Os resultados eram fornecidos em relatórios impressos.

Em 1963, a tese de Doutorado de Ivan Sutherland, no MIT, resultou no Stketchpad, 

primeiro programa a permitir  o  desenho de linhas  e  figuras  em uma interface gráfica.  O 

processo se dava por meio do contato entre a tela do computador e caneta ótica. O software é 

considerado o precursor das ferramentas CAD.

No  período  seguinte,  até  a  década  de  1980,  ocorreu  a  introdução  dos 

microprocessadores, dos terminais e monitores em tela de fósforo, com linguagem de botão 

em ambiente de tempo-compartilhado (BASIC). Era o surgimento dos computadores caseiros 

e das primeiras aplicações para escritórios. 

As interfaces  passaram a  apresentar  desenho com representações  iconográficas  a 

partir de 1984, no padrão de computadores Macintosh, da Apple Computer Inc. Neste período 

as interfaces gráficas dos terminais informáticos eram baseadas em janelas e acessadas por 

meio de periféricos de entrada, os populares mouses. 

O novo padrão gráfico permitiu a substituição da digitação dos complexos botãos 

linguagem de programação, caracteres de cor verde dispostos em tela preta, por ícones que, ao 

serem clicados, acionavam botãos operacionais ou arquivos. Segundo Meirelles (1994) este 

ambiente,  denominado GUI (Graphical User Interface) ou WIMP (Window, Icons, Menus 

and Pointers), foi incorporado por praticamente todos os sistemas operacionais e oportunizou 

o surgimento da comunicação gráfica.

Já na década de 1990 até a atualidade,  ocorreu a popularização das interfaces de 

hipermídia em softwares e nos ambientes web, como da aplicação da Computação Ubíqua e 

suas  interfaces em dispositivos móveis. De acordo com Weiser (1991) a Computação Ubíqua
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representa a interconexão de vários computadores e dispositivos em rede sem fio, a partir de 

protocolos  de  comunicação,  que  possibilitam  o  intercâmbio  de  informações  entre 

infoeletrônicos  (tablet PC, iPhone, canetas óticas,  Microsoft Surface) e redes presentes em 

cidades, ruas, edificações, carros, etc. Uma reunião de mídias e tecnologias que permitiu a 

inclusão e expansão dos ambientes hipermídia para ensinar e aprender.

1.1.7 Interação entre interface de hipermídia e cursista

Ao  falarmos  sobre  interação  e  interatividade  em  Ambientes  Virtuais  de 

Aprendizagem  abordamos  as  trocas  verbais  e  não-verbais  que  integram  um  espaço  de 

significações, nas quais participam pessoas, conteúdos, suportes e interfaces, em ações que 

potencializam a construção do conhecimento e aprendizagem.

Cada interface de hipermídia de AVA ou de um módulo de curso é caracterizada por 

uma configuração particular, já que as trocas interacionais são acionadas através de elementos 

verbais  e  não-verbais  que  integram  o  desenho  gráfico  das  ferramentas  de  interação 

assíncronas (fóruns e e-mail), síncronas (sala de bate-papo) e colaborativas (wikis). Por essa 

razão,  o  desenho  gráfico  de  cada  elemento  presente  na  interface  de  hipermídia  e  sua 

tecnologia  relaciona-se  diretamente  com  as  concepções  pedagógicas,  comunicacionais  e 

mediações, que conceituaram a  criação e objetivos de utilização do AVA.

A interação refere-se às trocas verbais dos participantes de um ambiente virtual em 

sistemas  computacionais.  Ela  envolve  a  ação  recíproca  pela  qual  indivíduos  dialogam 

mutuamente  ao  acessarem  os  suporte  tecnológicos  e  interface  de  hipermídia.  Já  a 

interatividade descreve a capacidade ou potencial de um sistema ou interface de hipermídia de 

gerar interação. A interatividade é um pré-requisito para a interação, uma vez que o cursista ao 

acessar  uma interface  de  hipermídia  dialoga  com um conjunto  comunicativo  previamente 

elaborado que dá suporte ao conteúdo de aprendizagem (ANDRADE, 2008; FILATRO, 2008)

Para Silva (2001), a interatividade ocorre quando há comunicação co-criada, em uma 

ação comunicacional onde cursistas-tutor-cursistas elaboram juntos a mensagem. 

Nessa perspectiva, os participantes de um curso virtual a distância constroem, criam, 

modificam,  atuam e  interagem com os  demais  participantes,  com o  conteúdo,  suportes  e 

interface. Assim, o conhecimento é construído e não apenas transmitido. 
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De acordo com Kearsley e Moore (2007, p. 152), ocorrem três tipos de interação:

• Interação  Aluno-Conteúdo:  primeiro  tipo  de  interação  que  o  professor  precisa 

facilitar  é  a  que  o  aluno tem com a  matéria  que  é  apresentada  para  estudo.  Essa 

interação  do  aluno  com  o  conteúdo  representa  uma  característica  definidora  da 

educação,  que  é  um processo  de  aprendizado planejado de  determinado conteúdo, 

auxiliado  por  um  professor  ou  por  professores.  Cada  aluno  precisa  elaborar  seu 

próprio conhecimento por meio de um processo de inserção pessoal das informações 

em estruturas cognitivas previamente existentes. É a interação com o conteúdo que 

resulta nas alterações de compreensão,  aquilo que algumas vezes denominamos de 

mudança de perspectiva. Na educação a distância, o conteúdo necessário para esse 

processo é criado e apresentado pelos profissionais que elaboram o curso e ajudam 

cada  aluno  à  medida  que  ele  interage  com  o  conteúdo  e  o  trans  forma  em 

conhecimento pessoal.

• Interação Aluno-Instrutor:  segundo tipo de interação, considerado como essencial 

pela maioria dos alunos e como altamente desejável pela maioria dos educadores, é a 

interação  do  aluno  com o  instrutor.  Após  o  conteúdo  ter  sido  apresentado  –  seja 

informação, demonstração de aptidão ou o aparecimento de certas atitudes e valores - , 

os instrutores auxiliam os alunos a interagir com o conteúdo. Algumas das maneiras 

pelas  quais  fazem isso é  pelo estímulo  do  interesse dos  alunos pela  matéria  e  da 

motivação  que têm para aprender. Em seguida, ajudam os alunos a aplicar aquilo que 

estão  aprendendo,  à  medida  que  colocam  em  prática   aptidões  que  viram  ser 

demonstradas  ou  manipulam  informações  e  idéias  que  foram  apresentadas.  Os 

instrutores são responsáveis por teste se avaliações formais e informais, criados para 

assegurar  que  o  aluno  está  progredindo.  Por  fim,  os  instrutores  proporcionam 

conselhos, apoio e incentivo a cada aluno, embora a extensão e a natureza desse apoio 

varie de acordo com o nível educacional dos alunos, a personalidade e filosofia do 

professor e outros fatores situacionais e organizacionais.

• Interação Aluno-Aluno:  trata-se da interação dos alunos, da interação eu um aluno 

com outros alunos. Dois tipos de interação estão incluídos neste caso: internamente 

nos grupos e entre os  grupos  e  a  interação  de  aluno  para  para aluno. Em ambos os 
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contextos  ,  os  alunos  geralmente  consideram a  interação  com seus  colegas  estimulante  e 

motivadora. 

 Um  quarto  tipo  de  interação  denominada  de  Interação  com  Ferramentas,  é 

apresentada por  Filatro (2008, p. 110). Segundo a autora, ao interagir com ferramentas, como 

banco de dados, planilhas eletrônicas, mapas conceituais e micromundos, os alunos analisam 

fenômenos sociais, acessam informações, interpretam e organizam o seu conhecimento.

Ao observar  as designações desses quatro tipos de interações,  observamos que a 

interação  com a  interface  de  hipermídia  não  é  descrita  como  espaço  de  diálogo.  Assim, 

adicionamos aqui um quinto tipo de interação, o qual denominamos de  Interação Aluno-

Tutor-Interface.

Na  Interação  Aluno-Tutor-Interface,  a  interface  de  hipermídia  compreende  um 

espaço de  diálogo  composto por  linguagem verbal  e  não-verbal.  A linguagem não-verbal 

realiza-se na interface  por meio de imagens, ícones, sons, cores, gráficos vetoriais, animações 

e vídeos, e acompanha a palavra escrita, presente como hipertexto virtual e hiperlinks , a sua 

expressão de diálogo explícito.

Nessa  interação,  os  elementos  não-verbais  possuem  a  mesma  equivalência 

comunicativa  que os elementos verbais, como afirma Andrade (2008, p. 120):

Essas  manifestações  de  linguagem  por  si  só  comunicam  aos  interlocutores  de 
determinada produção discursiva os sentidos que pretendem realizar. As imagens são 
reconhecidas devido ao conhecimento de mundo (social) que elas representam nos 
contextos em que são veiculadas. Da mesma sorte, poderíamos tocar uma música, 
mostrar um quadro, ou tentar  compreender porque não ficamos muito tempo em 
ambientes  que  tenham  determinada  cor.  Todas  essas  expressões  não-verbais 
comunicam.

A aplicação de atributos de usabilidade, interação e interatividade estão intimamente 

relacionados no processo de execução de tarefas em AVA . Já que a aplicação desses atributos 

favorecem o  processo  ensino-aprendizagem,  uma  vez  que  atuam diretamente  no  tipo  de 

interação  efetuado  pelo  cursista  e  proposta  de  mediação  do  tutor.  Assim,  é  necessário  o 

planejamento  detalhado  da  interface  de  hipermídia,  de  modo  que  sejam  viabilizadas  às 

interações  mútuas,  a  criação  e  co-criação,  formando  um  ambiente  de  aprendizagem 

colaborativo.
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Para Andrade (2008) é neste tipo de ambiente  que as interações humanas acionam a 

interatividade técnica e se processam não só pela utilização do hipertexto, que é o responsável 

no  ambiente  pela  estruturação  do  conhecimento  em forma  de  rede  com vários  caminhos 

alternativos, mas também por meio de espaços de interação e colaboração que possibilitam 

uma construção coletiva do conhecimento. 

Através  da  interatividade  os  cursistas  podem  acionar  a  interface  de  hipermídia, 

modificar a forma e o conteúdo do ambiente mediado, em  tempo real ou não,  sendo esta uma 

variável  direcionada  pelo  estímulo  e  determinada  pela  estrutura  tecnológica  do  meio 

(STEUER,1992).

 Podemos observar que a manutenção da interatividade está intimamente relacionada 

ao desenho da interface de hipermídia, e  ocorre através da interação entre cursistas,tutores, 

suportes e conteúdos de aprendizagem, sendo baseada em uma dinâmica interativa, visando à 

construção do conhecimento mútuo.

1.1.8 Ambientes Virtuais de Aprendizagem: evolução e tecnologia

O uso de computadores para a educação a distância envolve dois períodos distintos. 

O  primeiro,  de  1970  a  1992,  representa  o  uso  dos  máquinas  interligadas  em  rede,  que 

proporcionaram  o  suporte  e  interconexão  entre  Universidades  (Programmed  Logic  for  

Automatic Teaching - PLATO e a rede criada pela  National Science Foundation -  NSFNet), 

como o desenvolvimento de produtos comerciais destinados à educação (Lotus Notes). Em 

1987,  os  softwares  educacionais  eram denominados  courseware.  Eles  possuíam interfaces 

com  gráficos  em  cores,  hipertextos  e  sons,  mas  somente  forneciam  o  conteúdo  de  um 

computador para um indivíduo. Esta foi uma limitação abolida pelo audiográfico, sistema que 

possibilitou a primeira conexão entre computadores para instrução de grupos. 

Nos audiográficos as imagens eram transmitidas a um computador por uma linha 

telefônica  e o áudio por outra. Os periféricos incluíam placas de dados e canetas ópticas, 

câmeras  para  transmitir  imagens  por  varredura  lenta  e  scanners  para  transmitir  arquivos. 

Quando conectados por uma ponte, os computadores permitiam a interação em tempo real 

entre alunos, professores, mensagens de áudio e imagens gráficas e visuais (MOORE 2007, p. 

89).
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O segundo período, a partir de 1990, refere-se ao uso de computadores interligados 

via  web.  A difusão  de  programas  ocorreu  em  maior  escala,  a  partir  de  1993,  com  a 

implantação  do  navegador  Mosaic.  Segundo  Maddux  (2001),  em  1992  a  web  continha 

somente 50 páginas, porém, em 2000 houve a ampliação para mais de 1 bilhão de interfaces. 

Um crescimento também originado pela oferta de cursos on-line por instituições como: New 

York Institute of Tecnology e Penn State University. 

A participação  das  Instituições  de  Ensino  Superior  brasileiras  no  uso  de  TIC na 

Educação a  Distância  ocorreu somente na década de 1990,  a  partir  da implementação de 

políticas  públicas  e  econômicas,  de  âmbito  nacional  e  internacional,  que  difundiram  o 

computador como ferramenta capaz de alavancar a educação. Diante disso, houve a criação da 

Universidade Aberta de Brasília, em 1992 (Lei 403/92);  a expansão da internet no espaço 

acadêmico, em 1994; a primeira legislação para educação a distância nas IES, em 1996 (Lei 

9.394/96), abriu espaço para a oferta dos primeiros  cursos de pós-graduação lato sensu via 

internet e para o nascimento da Universidade Virtual no Brasil, em 1998.

Em  1997,  foram  criados  os  Ambientes  Virtuais  de  Aprendizagem  –  AVA,   por 

universidades e centros de pesquisa públicos e privados. Os AVA são sistemas computacionais 

disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas pelas tecnologias de 

informação e comunicação. Para Almeida (2003), eles permitem integrar múltiplas mídias, 

linguagens e recursos; apresentar informações de maneira organizada; desenvolver interações 

entre  pessoas  e  objetos  de  conhecimento;  elaborar  e  socializar  produções  tendo em vista 

atingir determinados objetivos. Como exemplo, temos o Moodle, Solar, E-Proinfo, Sócrates, 

Teleduc e Amadeus.

1.1.9 Ambientes Virtuais de Aprendizagem: tipos e modelos de design 

Pensar a interface gráfica para AVAs é disponibilizar um espaço no qual o cursista 

possua  uma  relação  ergonômica  entre  suas  atividades  e  a  interface  de  hipermídia 

(interatividade), como entre os demais cursistas, tutores, conteúdos e ferramentas (interação). 

Para isso, deve-se projetar sistemas que oportunizem a reunião e o acionamento de diferentes 

letramentos do cursista, já que o perfil deste contempla diferentes práticas sociais quando se 

trata do uso de computadores e internet. Segundo Behar (2009, p.35),
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as interfaces dos materiais educacionais devem estar contextualizadas coma  cultura 
do cursista, tanto em relação aos aspectos gráficos e ergonômicos quanto a respeito 
da lógica aplicada à organização do conteúdo e da estrutura interativa. O aluno deve 
ter oportunidade de percorrer livremente o material educacional de uma maneira não 
linear,  ou seja,  conforme a lógica  que estiver  construindo em cada momento.  O 
equilíbrio  entre  fatores  técnicos,  gráficos  e  pedagógicos  apoiará  a  interatividade 
entre aluno e material educacional, assim como também a interação aluno-aluno-
professor.  Deve-se ultrapassar o limite  do design ilustrativo, possibilitando que o 
aluno  encontre  a  liberdade  suficiente  para  vencer  a  pressão  do  pensamento 
meramente racional  e buscar o equilíbrio entre sentir, agir e construir.

Atualmente,  podemos  identificar,  em  uso  na  Internet,  quatro  tipos  de  ambientes 

virtuais voltados para as práticas educacionais.

1) Ambientes Virtuais Complementares:  utilizam a Internet como meio de informação 

ou complemento às atividades ministradas;

2) Ambientes  Virtuais Suplementares: as  atividades  de  sala  de aula  tradicional  são 

somadas à atividades em ambientes virtuais, que podem ser o sítio virtual da escola, 

blogs didáticos, ambientes virtuais educativos e ambientes virtuais de aprendizagem;

3) Ambientes  Virtuais  Pedagógicos: sítios  e  portais  virtuais  que  veiculam  material 

pedagógico, sugestões de aulas com o apoio do computador e Internet e integração de 

cronogramas;

4) Ambientes Virtuais de Aprendizagem - AVA: portais que funcionam como escolas 

virtuais, nos quais são ministrados cursos a distância para diversos níveis de ensino. 

Neles os conteúdos são ministrados por módulos, veiculados em uma ou diferentes 

interfaces, como ofertados e ministrados por diferentes instituições de ensino.

Grotto  e  Terrazzan   (2006,  p.  2)   caracterizam  os  Ambientes  Virtuais  de 

Aprendizagem como 

um  locus de  convivência  e  inter-relação  de  sujeitos  com  objetivos  e  interesses 
similares, que se organizam em prol da coletividade através da colaboração mediada 
pelos suportes telemáticos digitais (propriamente a  web), bem como a apropriação 
da  linguagem hipertextual  e  não-linear  presente  nessas  relações,  em que  todo  e 
qualquer signo pode ser produzido e socializado no ciberespaço, compondo, assim, 
um processo de comunicação em rede, próprio dos AVA. 
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Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem apresentam os seguintes modelos:

• Ambientes Instrucionistas: ambientes similares ao modelo aula expositiva, ou seja, 

centradas no conteúdo, que pode ser distribuído em livros ou apostilas impressas, e no 

suporte, tutoriais ou formulários enviados por e-mail. A tutoria é feita por um monitor 

que  se  corresponde  individualmente  com  cada  aluno.  Este  ambiente  possui  baixa 

interação;

• Ambientes Interativos: são ambientes participativos voltados à interação on-line nos 

quais  a  discussão  e  reflexão  são  os  pontos  fortes.  Os  materiais  utilizados  são 

construídos ao longo do curso, sendo o professor o ponto de partida para a indicação 

de temas, discutidos em interações entre cursista-cursista-tutor, e ao final cada aluno é 

incentivado a escolher o material que mais se adéqua ao seu objetivo de estudo. Em 

meio às atividades pode haver a participação de conferencistas para aprofundamento 

do conteúdo ou estudos de caso.  As ferramentas de discussão utilizadas são salas de 

bate-papo e fóruns de discussão;

• Ambiente  Cooperativo: baseado  na  tecnologia  de  sistemas  desenvolvida  para  o 

trabalho em grupo via rede denominada Groupware (modelagem de sistemas baseados 

em  computador,  hardware  e  software)  o  Ambiente  Cooperativo  são   sistemas  de 

computador,  que  fornecem  uma  interface  para  um  ambiente  compartilhado,  que 

suporta  grupos  de  pessoas  ligadas  a  uma  mesma  atividade  ou  idéia.  Estas 

compartilham  o  mesmo  ambiente  virtual  para  trabalhar,  em  um  mesmo  espaço 

temporal  ou  não,  e  utilizar  os  mesmos  servidores  de  infirmação.  Os  ambientes 

cooperativos  disponibilizam  mecanismos  de  comunicação  que  permitem  aos  seus 

participantes ver, ouvir, e enviar mensagens. (KENSKI, 2003);

• Ambiente Colaborativo:  ambiente que difere do cooperativo por não atuar apenas 

como um auxílio para a realização de alguma tarefa ou a indicação de formas para 

acessar uma determinada informação.  O Ambiente  Colaborativo  permite  que seus 

integrantes realizem  atividades de forma coletiva. Todos dependem de todos para a 

realização de uma atividade.  Segundo Kensky (2003), essa interdependência exige 

aprendizados  complexos  de  interação  permanente,  respeito  ao  pensamento  alheio, 

superação de diferenças e busca  de  resultados  que  possam  beneficiar a  todos. Cada 
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integrante do ambiente é responsável não apenas pelo seu desenvolvimento, mas pelo de todo 

grupo de pessoas com quem está em conexão. Em um grupo ocorrer a complementação de 

capacidades, de conhecimentos e de esforços individuais,  e a interação entre pessoas com 

entendimentos, pontos de vista e habilidades complementares.

Em relação ao design dos AVA identificamos quatro tipos distintos: 

• Design instrucional e didático: dedicado ao planejamento de materiais educacionais 

(PALLOFF, 2004; AMARAL 2007);

• Design  educacional: voltado  a  fatores  pedagógicos  de  materiais  educacionais 

diversos ampliando situações de aprendizado (PAAS 2001);

• Design de sistemas: planejamento, programação ou reprogramação do sistema que 

suporta o material educacional (ROMISZOWSKI, 2005);

• Design  pedagógico:  voltado  à  aplicação  de  fatores  gráficos  (imagens),  fatores 

técnicos (navegação e usabilidade) e fatores pedagógicos (BEHAR, 2009).

Nesses quatro tipos de design de AVA, percebemos que na elaboração do conteúdo 

educacional apenas o  design pedagógico enfatiza a conexão entre um elemento não-verbal 

(só  a  imagem),  a  usabilidade  e  a  navegabilidade.  A aplicação  dos  demais  elementos  de 

hipermídia não é mencionada. O design instrucional e didático delimita a interatividade para 

as relações de diálogo entre desenho da interface e cursista, mas não descreve parâmetros ou 

atributos para o desenho gráfico do leiaute. O design de sistemas é voltado para a engenharia 

de  sistemas  educacionais  em  suportes  mecânicos,  elétricos  ou  eletrônicos.  O  design 

educacional ressalta  que  a  criação  de  materiais  educacionais  devem considerar  em  suas 

arquiteturas  as  diferenças  e  as  especificidades  dos  suportes,  integrar  múltiplas  mídias, 

promover a mediação pedagógica, a interação e da interatividade. Apesar de mencionar os 

suportes e a interatividade não identificamos a delimitação de usabilidade para elementos de 

hipermídia para AVA.   
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Defendemos no presente trabalho que ausência de especificidade para a aplicação 

dos elementos de hipermídia regidos por atributos de usabilidade compromete a interação e a 

interatividade de um AVA ou módulo educacional de EaD via Internet. A aplicação desses 

atributos  no  leiaute  de  hipermídia  dos  modelos  de  design  citados  acima  ampliaria  a 

interatividade e as consequentes ações de interação. 
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CAPÍTULO II

2.1  O AVA "E-Proinfo" e os módulos do Programa Mídias na Educação:  interatividade 

das interfaces de hipermídia

Esta seção é destinada à descrição do Programa de Formação Continuada em Mídias 

na Educação e a análise da interatividade da interface de hipermídia do AVA "E-Proinfo" e 

dos quatro módulos do Ciclo Intermediário do citado Programa, ocasião em que faremos 

comentários  críticos  relativos  à  sua  eficácia,  eficiência  e  satisfação,  na  perspectiva  dos 

atributos de usabilidade, navegabilidade e comunicabilidade aqui adotados.

2.1.1  O  Programa  Mídias  na  Educação:  estrutura,  funcionamento  e  objetivos  de 

aprendizagem

A  Secretaria  de  Educação  a  Distância  do  Ministério  da  Educação  tem  como 

principais  objetivos  garantir  a  educadores  e  educandos  das  escolas  públicas  brasileiras  a 

democratização de acesso e domínio das linguagens de informação e comunicação, difundir o 

uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no ensino público e incentivar a 

modalidade de Educação a Distância (EAD). Programas como “TV Escola”, “Rádio Escola”, 

“Proformação”  e  “ProInfo”  foram  planejados,  implementados  e  avaliados  com  a  clara 

intenção de alcançar esses objetivos. Pesquisas e estudos realizados têm demonstrado uma 

significativa  melhoria  na  qualidade  dos  processos  de  ensino  e  aprendizagem nas  escolas 

públicas do país a partir da implementação destes programas.

No entanto, estes estudos também revelam que, como desdobramento dessas ações, 

surge uma nova demanda por formação continuada voltada ao melhor uso das TIC, em um 

sentido  mais  amplo  e  articulado,  que  fundamente  uma  constante  avaliação  crítica  da 

aplicabilidade das diferentes mídias (Televisão, Rádio, Informática e Impressos), permita o 

desenvolvimento,  de  forma  integrada,  das  habilidades  e  competências  necessárias  para 

atuação em processos de gestão em Tecnologia  Educacional (como a gestão   em   projetos de 
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EAD e Tutoria, por exemplo). A atuação em programas comunitários de inclusão digital e o 

suporte técnico às atividades educacionais que envolvam o uso das TIC também merecem 

destaque nesse tipo de formação.

A constatação  desta  demanda  social,  aliada  à  importância  que  a  tecnologia  vem 

assumindo  na  vida  contemporânea  e  à  necessidade  da  valorização  do  profissional  em 

educação,  exige  uma  resposta  adequada  dos  responsáveis  pelas  políticas  públicas 

educacionais. É neste contexto que surge  o Programa  de  Mídias  na  Educação e  para  isto 

a articulação com a Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES), Secretarias Estaduais de 

Educação e Secretarias Municipais de Educação através da UNDIME. 

A Universidade  do  Estado do  Rio  Grande do  Norte  –  UERN,  desde  2001,  vem 

desenvolvendo ações referentes à Educação à Distância e participando ativamente do processo 

de capacitação de profissionais para a oferta de programas nesta modalidade educacional. Esta 

condição habilita a UERN como uma das instituições responsáveis pela implementação do 

Programa de Formação Continuada em Mídias na Educação.  Seu  objetivo  é o letramento 

digital de professores a fim de torná-los capazes de utilizar o computador como recurso de 

ensino-aprendizagem.  De  forma  específica,  o  programa  visa  proporcionar  uma  vivência 

pedagógica  articulada  nas  diferentes  mídias  (“TV  e  Vídeo”,  “Rádio”,  “Informática”  e 

“Material Impresso”) e em suas linguagens, permeada pela interatividade e pela experiência 

multimidiática, tanto do ponto de vista da leitura crítica quanto da capacidade de estímulo à 

autoria  dos  alunos.  O programa é  oferecido  em versão  para  a  internet,  no  ambiente  “E-

Proinfo”.

O  método de  desenvolvimento  das  atividades  fundamenta-se  na  interatividade  e 

objetiva  familiarizar  os  educadores  com as  diversas  mídias.  O caráter  teórico-prático  das 

atividades, busca facilitar o processo de conhecimento e interação entre os educadores e os 

educandos por meio da utilização da tecnologia. 

O  tutor  é responsável pelo estímulo à interatividade, pela dinamização de grupos 

virtuais  de  colaboração,  pelo  atendimento  às  dúvidas  dos  cursistas,  pela  dinamização  de 

momentos presenciais e de aplicação de instrumentos de avaliação, presenciais e a distância.  

A comunicação entre cursistas e tutores ao longo do curso deve ser feita via internet 

através várias ferramentas de comunicação do ambiente  on-line do curso (e-mails,  fóruns, 

listas de discussão e salas de bate-papo), telefone e fax e pelo contato direto, nos momentos 

presenciais. 
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São atribuições da tutoria: a orientação acadêmica quanto ao programa em curso, em 

conjunto com a coordenação de tutoria; acompanhamento da aprendizagem e do desempenho 

dos cursistas durante o programa; aplicação e correção de tarefas constantes do processo de 

avaliação,  e  o  encaminhamento  à  Coordenação  de  tutoria  de  documentos  e  relatórios 

necessários ao gerenciamento do desempenho dos cursistas.

O  sistema  de  avaliação  segue  a  metodologia  continuada,  lançando  mão  de 

procedimentos e instrumentos adequados à proposta pedagógica do curso e às necessidades 

dos  cursistas,  para  garantir  o  desenvolvimento  integrado  e  contínuo  das  aprendizagens  e 

competências. As avaliações incluirão procedimentos de auto-avaliação, avaliação a distância 

e presencial, participação no projeto integrador e elaboração do projeto final.

Ao final de cada módulo, os cursistas deverão apresentar, esquematicamente, uma 

atividade baseada no que foi estudado.  Será estimulada discussão virtual acerca das propostas 

apresentadas, de modo a fomentar a reflexão sobre a influência do estudo na concepção das 

atividades  apresentadas,  consolidando  com  objetivos  na  aprendizagem  colaborativa.  A 

apresentação da proposta, bem como a participação efetiva no debate coletivo, constituirão 

critérios de aprovação no respectivo módulo.

2.1.2  Análise  crítica  da  interatividade  e  da  navegabilidade  do  AVA  E-Proinfo  e  dos 

módulos do Ciclo Intermediário

O AVA "E-Proinfo", representa um Ambiente Colaborativo que utiliza a tecnologia 

Internet para a postagem e transmissão de conteúdos. Ele é suporte para ações educacionais, 

como  cursos  a  distância,  cursos  semi-presenciais,  projetos  de  pesquisa  e  projetos 

colaborativos.

Sua  arquitetura  apresenta  dois  ambientes  em  nível  do  utilizador:  o  portal  do 

participante  ou  do  cursista  e  o portal  do  administrador.  O  primeiro 

(http://eproinfo.mec.gov.br)  dá acesso a cursistas, tutores e  pessoas interessadas em conhecer 

os cursos ofertados no ambiente, pelas instituições de ensino conveniadas. É por meio desse 

portal que os alunos, denominados de “cursistas”, são “logados” ao ambiente,  acessam os 

módulos de ensino,  efetuam interações com coordenadores,  tutores e outros cursistas,  por 

meio de salas de bate-papo, fóruns de discussão, e-mail e banco de projetos (Figura 14).
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Figura 14: Interfaces de entrada do AVA "E-Proinfo". 
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br

Já o portal do administrador, (http://eproinfo.mec.gov.br/adm) é exclusivo para os 

coordenadores,  gerenciadores  e  tutores  das  IES.  Aqui  eles  ofertam  cursos,  matriculam 

cursistas, gerenciam as turmas e os conteúdos ofertados nos módulos (Figuras 15, 16 e 17). 

Figura 15: Interfaces de entrada do AVA "E-Proinfo" Administrador.
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/adm/
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Figura 16: Interfaces de seleção de perfil.
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/adm/adm_selecEntidade.php

Figura 17: Interfaces de gerenciamento dos cursos e ciclos ofertados.
Fonte:http://eproinfo.mec.gov.br/adm/fra_adm.php
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No portal do participante ou do cursista há um conjunto de recursos disponíveis para 

apoio às atividades dos participantes, entre eles, tira-dúvidas, notícias, avisos, agenda, diário e 

biblioteca. Há ainda um conjunto de ferramentas disponíveis para apoio à interação, entre 

elas, e-mail, salas de bate-papo, fórum de discussões e banco de projetos; e um outro conjunto 

para  avaliação  de  desempenho,  como  questionários  e  estatísticas  de  atividades.  O 

gerenciamento de cursos, conteúdos, ferramentas, tutores e colaboradores.

O acesso aos dois ambientes se dá por meio de  login e senha, mas apenas o tutor 

cadastrado como administrador de entidade possui acesso a todos os ambientes da arquitetura. 

O cursista só acessa o AVA a partir do endereço www.eproinfo.mec.gov.br e após a digitação 

do seu nome e senha ele têm acesso aos hiperlinks  dos módulos ofertados e à sua respectiva 

turma (Figura 18).

Figura 18: hiperlinks  para os módulos ofertados.
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/fra_def.php?sid=6398E113FC4D8A343DD6301F070
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Cada  módulo  possui  um mês  de  duração  e  é  adicionado  ao  "E-Proinfo"  após  a 

finalização  do  anterior,  para  que  as  etapas  sejam cumpridas  de forma linear  e  dentro do 

cronograma  previsto  pelos  tutores.  Em  relação  à  usabilidade,  podemos  observar  que  os 

elementos de hipermídia empregados são basicamente o hipertexto virtual, os hiperlinks , os 

gráficos vetoriais, as cores e os ícones.

A barra de menu do ambiente corresponde a ferramenta de interação e interatividade 

de todo o AVA, já que o cursista após acessar seu módulo e turma tem a barra de menu como 

ferramenta exclusiva para postagem de atividades, comunicação com os demais cursistas e 

tutores, como informações sobre cronograma de atividades (Figura 19).

Os suportes de interação aplicados na barra de menu são: sala de bate-papo, fórum de 

discussão, enquete, correio eletrônico e tira-dúvidas. Estes são utilizados no momento em que 

o tutor e cursistas, ou cursista e cursista, discutem o conteúdo ministrado, trocam saberes, 

comentam as atividades, como eliminam dúvidas durante o curso. 

Por outro lado, o citado menu apresenta baixa interatividade e usabilidade,  já que o 

acionamento de cada  hiperlink, que contém o efeito  rollover  (barra de  menu com conteúdo 

oculto que surgem, de cima para baixo, quando o mouse passa sobre um dos seus itens), gera 

erros na ação de clicar e falta de orientação por ocultar conteúdos (Figura 19). 

Figura 19: Barra de menu rollover do "E-Proinfo".
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/in
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Outo item considerado como um problema recorrente do "E-Proinfo", e que interfere 

na interatividade, é a instabilidade do AVA em manter-se on-line após o login; fato que leva os 

cursistas a terem que, necessariamente, efetuar suas leituras e atividades a partir dos cds-rom 

dos módulos para em outra ocasião postá-las no ambiente on-line (Figura 20).

Figura 20: Exemplo de instabilidade do "E-Proinfo".
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/

O  módulo  "TV  e  Vídeo":  desenvolvendo  projetos  audiovisuais  educativos” 

apresenta sua arquitetura da informação distribuída em uma interface inicial, composta por 

quatro  parágrafos  de  hipertextos  virtuais,  que  explicam o  módulo.  O  último  parágrafo  é 

dedicado ao  hiperlink “Para iniciar os estudos clique aqui”. Este  hiperlink não apresenta os 

atributos mínimos de usabilidade para hiperlinks  (palavra em matiz azul, sublinhada), apenas 

recebe  destaque próprio para marcadores, palavra em  matiz vermelho e negrito (Figura 21).

Consideramos  essa  interface  desnecessária,  pois  ao  acessar  o  módulo  o 

cursista/cursista deveria logo visualizar a página principal do módulo, como o conjunto de 

hiperlinks  de todas as seções de conteúdos e atividade. Por outro lado, o hiperlink dedicado 

ao início  das  atividades  deveria  estar  localizado em uma área  de  maior  percepção visual 

(focagem visual), e possuir um desenho gráfico que referenciasse um hiperlink.
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Figura 21: Interface introdutória módulo "TV e Vídeo".
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/fra_def.phpsid=CCCBAD1672DB9DE42D1C183BEA110EF5

Após acessar o  hiperlink “Para iniciar os estudos clique aqui”o cursista visualiza a 

interface do módulo. O cabeçalho da interface contém o botão “menu”, que dá acesso a outros 

hiperlinks  com efeito rollover, os hiperlinks  “avançar” e “retroceder”, “créditos”, “fontes”, 

“home” e “imprimir”. Todos eles se mantêm visíveis ao longo de todas as interfaces. 

Figura 22: Interface da seção palavras iniciais.
Fonte: http://eproinfo.mec.gov.br/fra_def.php?sid=CCCBAD1672DB9DE42D1C183BEA110EF5



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                 81
__________________________________________________________________________________________

Esse primeiro módulo, possui grau de interatividade médio, pois não aplica atributos 

de  usabilidade  para  hiperlinks  ,  que  são  em  sua  maioria rollover e  sem  padrão  de 

identificação. Os hipertextos virtuais não são redigidos especificamente para o suporte virtual, 

já que  formam parágrafos corridos e extensos, como nos suportes impressos. A aplicação 

cromática predominante envolve cores quentes, amarelo e vermelho, que geram estafa visual, 

são específicas para  gráficos aplicados na interface como marcadores.

Um aspecto positivo da navegabilidade do módulo é que o cursista tem a opção de 

acessar às  páginas  por  meio dos  hiperlinks   “avançar”  e  “retroceder”,  presentes  tanto  no 

cabeçalho, quanto no rodapé de todas as páginas do módulo. Esse recurso auxilia na leitura 

sequencial dos conteúdos com hipertextos virtuais longos e/ou ocultos dos hiperlinks  do tipo 

"grupo  de  palavras  para  um  destino”  aplicados,  em  vermelho,  entre  os  conteúdos  de 

hipertextos. Os  hiperlinks   “avançar” e “retroceder” poderiam ser melhor identificados por 

meio  de  gráficos  vetoriais  e  cores  padrão  diferentes  das  adotadas  pelos  projetistas  da 

interface. As páginas possuem mais de quatro rolagens, fato que torna sua navegação longa e 

cansativa (Figura 23).

(A figura 23 continua na página seguinte)
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Figura 23: Interface da seção projetos educacionais: tecnologia educativa e currículo.
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82052/p_02.htm

Os elementos animação e som integram resumidamente o vídeo, fato que reduz ainda 

mais a possibilidade do cursista estabelecer outras relações semânticas de interatividade com 

o leiaute do módulo. No vídeo, o cursista não conta com recursos que indiquem sua duração, 

não acompanham legendas e a sinopse é empregada como uma estrutura de tópicos, não há a 

possibilidade de "avançar" ou "retroceder" o conteúdo e a imagem aparece pixelizada (Figura 

24). 

Este tipo de aplicação do vídeo discorda com o conteúdo ministrado, pois o módulo 

destina-se ao aprendizado de como produzir vídeos para ensino-aprendizagem, mas o que se 

vê é  a  predominância  de conteúdos textuais  extensos e  o  uso de  hiperlinks   e  cores  que 

dificultam a navegação e a comunicabilidade. 
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Figura 24: Player de vídeo do módulo "Material Impresso”.
Fonte: http://tv_video_inter/curso/p_0

"Rádio":  Aspectos  históricos,  socioculturais  e  tecnológicos  do  rádio  e  a 

Educação  foi  o  segundo  módulo  ofertado.  Sua  arquitetura,  apresentou  grau  médio  de 

interatividade, mesmo tendo distribuído os elementos de hipermídia de forma semelhante a 

uma interface convencional de notícias. 

A  interface  de  abertura  é  composta  pelos  hiperlinks   “apresentação  geral”, 

“introdução”, “objetivos do módulo” e “instruções” seguidos de ícones formados por imagens 

de rádios de diferentes épocas. O hiperlinks  possuem marcação cromática dentro dos padrões 

de usabilidade, legenda indicativa de formato de melhor visualização e selo de validação da 

entidade Acessibilidade Brasil (Figura 25).
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Figura 25: Interface inicial do módulo "Rádio".
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/apresentacao_geral.htm?

codpessoa=180993&nome=Taciana%20de%20Lima%20Burgos&caminho=webfolio/Mod82882/

Após  acessar  um  dos  hiperlinks   o  cursista/cursista  visualiza  uma  interface  de 

arquitetura  simples,  na  qual  distribui  externamente  todos  os  hiperlinks   que  compõem o 

conteúdo  do  módulo.  Os  hipertextos  virtuais  são  logos  e  não  apresentavam  recuo  nos 

parágrafos. O destaque de palavras-chave, o espaço duplo entre os parágrafos e um hiperlink 

para retorno ao topo da página colaboraram para a navegação. 

No cabeçalho é possível navegar pelo módulo de forma linear, por meio dos ícones 

representados  pelas  setas  “avançar”  e  “retroceder”,  alinhadas  entre  o  ícone página inicial 

referenciado por desenho de uma casa. No cabeçalho também é possível aumentar o tamanho 

da fonte do hipertexto, ter acesso ao mesmo, no formato *pdf, e conhecer o tamanho desse 

arquivo em Kbites. Os itens que formam o cabeçalho da página e o conjunto de hiperlinks , 

sequenciados  em forma de lista, são visíveis em todas as páginas (Figura 26).
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Figura 26: Interface da página apresentação geral.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/apresentacao_geral.htm/webfo

A partir do hiperlink introdução, os hipertextos eletrônicos são aplicados em blocos 

de parágrafos menores, com maior legibilidade e palavras-chave destacadas em fonte de corpo 

maior e contraste em negrito (Figura 27).
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Figura 27: Interface da página introdução.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/neste_modulo.h

Os  players de  som acompanham animações  e  transcrições  de  áudio.  Neles  não 

identificamos a descrição de duração dos vídeos, controle de volume, e os botões “avançar” e 

“retroceder”. (Figura 28)

Figura 28: Interface objetivos e métodos.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/inicio.htm
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O vídeo é  composto por  sequências  de  imagens  (slide  share)  acompanhadas  por 

hipertextos virtuais e  hiperlinks  . O som só é utilizado apenas nas animações introdutórias; 

fato que reduz a potencialidade de aprendizagem deste elemento de hipermídia (Figuras 29 e 

30). 

Figura 29: Aplicação de vídeo em slide share.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/radiohistoria.htm

Figura 30: Aplicação de vídeo em slide share
Fonte:  http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/arquivos_son

O módulo  apresenta  no  hiperlink “instruções  ao  cursista”  uma página  de  grande 

apoio à interatividade, já que hierarquiza como mapa do sítio todo o conteúdo do módulo. 

Estes  foram  empregados  como  hiperlinks   que  seguem  os  padrões  de  usabilidade, 

acompanhados pelo contraste cromático e em negrito de palavras-chave e de títulos. A página 

se estende em três rolagens, mas apresenta em seu rodapé o hiperlink “voltar ao topo”, como 

apoio para a navegabilidade (Figura 31).
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                                                                 Figura 31: Interface instruções ao cursista.
Fonte: http://www.eproinfo.mec.gov.br/webfolio/Mod82753/instrucoesaousuario.htm
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Para que a interatividade desse módulo seja ampliada, seria necessário a adição de 

diferenciação cromática no gráfico vetorial, como plano de fundo da barra de menu vertical, e 

aplicação do atributo de usabilidade de marcação dos hiperlinks  já acessados.

"Material Impressos: gêneros textuais impressos”, foi o terceiro módulo ofertado. 

Ele apresentou grau de interatividade alto e dentre as cinco interfaces aqui analisadas, a sua 

foi a que apresentou melhor navegabilidade e comunicabilidade.

Antes do início do módulo, é apresentado ao cursista um descritivo sobe o conteúdo 

que será abordado e um vídeo sobre uma situação de sala de aula. Para acessar o módulo é 

necessário acessar o hiperlink “Clique aqui para começar a estudar. Bom Proveito!” fixado na 

segunda rolagem como rodapé da página (Figura 32). Este conteúdo poderia fazer parte do 

hiperlink “objetivos do módulo”, assim seria eliminada uma página até o conteúdo principal.

Figura 32: Interface introdutória do módulo "Material Impresso".
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/apresentacao.html

Sua  interface  inicial  distribui  em  sua  parte  central  duas  áreas  destinadas  à 

“introdução”  e  outra  para  as  “etapas  dos  módulos”.  Essas  disponibilizam  cinco  ícones 

seguidos dos rótulos “objetivos do módulo”, “metodologia de trabalho”, contexto de produção 

do  gênero  1a semana/5H”,  “gêneros  impressos  e  suas  peculiaridades  2a semana/5H”,  e 

“formando leitores e autores 3a semana/5h” (Figura 33).

http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/index.html
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Figura 33: Interface inicial do módulo "Material Impresso".
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660

Os dois  ícones  da  área  “introdução”  possuem  navegação  unidirecional;  fato  que 

impede uma  circulação não-linear entre os conteúdos e a possibilidade do cursista obter uma 

visualização global dos hiperlinks  do módulo (Figura 34 e 35). A aplicação dos hipertextos 

virtuais  apresenta  marcadores,  contraste  em  negrito  e  espaço  duplo  entre  parágrafos.  As 

matizes propiciam o aumento de brilho e não diferenciam as seções abordadas.

Figura 34: Interface objetivos.
Fonte:  http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/obje
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Figura 35: Interface metodologia de trabalho.
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/metodologia_certifi

O conteúdo dos três ícones da área “etapas do módulo” são dispostos em uma única 

arquitetura  formada  por  duas  barras  de  menu em abas.  Essa  área  do  módulo  possui  em 

excelente  usabilidade,  já  que  todos  os  conteúdos  mantêm o mesmo padrão  gráfico  e  são 

hierarquizados  em  etapas  “1”,  “2”  e  “3”.  Para  que  houvesse  o  aumento  do  grau  de 

interatividade a aba de cada etapa deveria possuir um cor particular e suas respectivas abas 

“introdução”,  “assuntos”,  “leituras”.  “atividades”,  e  “referências”  seguir  seu  padrão  de 

gradação. Ocorre apenas a redução da gradação da cor laranja na aba acessada. Em todas as 

abas há a função de ampliação da fonte. (Figuras 36, 37 e 38).

Figura 36: Interface da aba primeira etapa.
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/e1_intro.h
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Figura 37: Interface da aba segunda etapa.
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/e2_intro.html

Figura 38: Interface da aba terceira etapa.
Fonte: http://200.130.6.210/webfolio/Mod82660/e3_intro.html
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O  quarto  e  último  módulo  ofertado  “Informática”:  o  uso  da  informática  na 

prática  pedagógica,  apresentou  grau  de  interatividade  baixo,  e  quando  comparado  aos 

demais, é o que aplica menos atributos de usabilidade.  Sua interface inicial apresenta um 

cabeçalho  composto  por  ferramentas  para  ampliar  o  texto  e  imprimir,  identidade  visual 

animada fixada à direita da página. Logo abaixo um menu em  rollover, três parágrafos de 

hipertextos virtuais que descrevem as etapas do conteúdo, uma ilustração vetorial (Figuras 39 

e 40).

Figura 39: Interface introdutória módulo "Informática".
Fonte:  http://inform_internedi/ind

Figura 40: Interface introdutória módulo "Informática".
Fonte:  http://inform_internedi/index.
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Após  acessar  um  dos  hiperlinks   da  barra  de  menu  rollover, a  interface  muda 

completamente e passa a apresentar o desenho vetorizado de uma cidade. Neste os conteúdos 

são distribuídos a partir  de correlações metafóricas entre  os temas e instâncias públicas e 

privadas típicas de uma cidade. “Escola”, “biblioteca”, “shopping center”, “salão de jogos”, 

“cinema” e “café” são dispostos ao redor de uma praça, na qual uma garota relata os objetivos 

da etapa. No cabeçalho estão fixados dois hiperlinks : para ouvir a apresentação e outro para 

ouvir as informações da etapa. Estes são seguidos pelo título do módulo e o nome da etapa. A 

visualização do conteúdo reque a instalação do plugin Flash Player 7 (Figura 41).

Figura 41: Interface etapa 1 módulo "Informática".
Fonte:  http://inform_internedi/etapa1/index.htm

A  interatividade  com essa  interface  torna-se  difícil  pela  aplicação  excessiva  de 

gráficos vetoriais, ícones não rotulados, diferentes matizes e animações desnecessárias. Além 

disso, a arquitetura do módulo não permite uma navegação não-linear. Para retornar ao menu 

introdutório é necessário acionar o botão “voltar” da barra do navegador.

No ícone  “escola”  estão  situados,  em ícones  não  rotulados,  todos  os  conteúdos, 

atividades,  jogos,  vídeos  e  tarefas  de interação  sugeridas  em cada  etapa.   Isso  gera  uma 

navegação  confusa,  já  que  imprime  a  sensação  de  duplicação  de  conteúdos  quando  são 

acessados os  demais  ícones  que  formam a  cidade (Figura 42) . No ícone “escola” deveriam 
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apenas ser dispostas às instruções da etapa, textos e atividades. Na “biblioteca” estariam os 

textos, vídeos, áudios e imagens complementares. No “shopping center” estariam, o “salão de 

jogos”, o “cinema” (vídeos) e o “café” (interações). Essa arquitetura certamente eliminaria a 

poluição visual e facilitaria a compreensão da metáfora.

Figura 42: Interface Escola.
Fonte:  http://iform_Iiternedi/etapa1/escol

Figura 43: Interface do ícone apoio (escola).
Fonte:  http://inform_internedi/etapa2/leituras/index.
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Figura 44: Interface do ícone apoio (escola).
Fonte:  http://inform_internedi/etapa2/leituras/recursos_did

O ícone “biblioteca” possui o mesmo conteúdo que o ícone “materiais” (Figura 45). 

Esse ícone concentra os textos de fixação do conteúdo. Seus hipertextos são dispostos em 

extensos blocos com parágrafos alinhados no formato justificado total, uma característica que 

torna a leitura cansativa e monótona.

Figura 45: Interface Biblioteca.
Fonte:  http://iform_Iiternedi/etapa1/biblioteca.htm
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Os ícones shopping center e jogos tornam-se duplamente redundantes, já que 

repetem-se em temática e também estão presentes nos ícones da escola (Figuras 46 e 47).

Figura 46: Interface Shopping Center.
Fonte:  http://iform_Iiternedi/etapa1/shoppin

Figura 47: Interface Salão de Jogos.
Fonte:  http://iform_Iiternedi/etapa1/jogo

O ícone “cinema” apresenta uma interface semelhante a uma sala de cinema, na qual 

a tela é formada por vários círculos (Figura 48). Nelas, há hiperlinks  para vídeos. O desenho 

dessa página poderia ser otimizado com os players de vídeo sendo visíveis logo no primeiro 

acesso no ícone. No espaço da tela de projeção estariam as imagens dos vídeos lado-a-lado.
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Figura 48: Interface Cinema.
Fonte:  http://iform_iiternedi/etapa1/cinema.ht

Os  hiperlinks   nos  círculos  acionam  os  players de  vídeo.  Esses  apresentam  no 

cabeçalho  a  identidade  visual  do  módulo  “"Informática"”  como  animação,   botões  para 

avançar e "retroceder", barra de progressão com indicação de duração em minutos, segundos e 

centésimos, e controle de volume. Apesar de todas essas possibilidades de interatividade, as 

imagens reproduzidas são pixelizadas,  fato  que impedem suas ampliações.  Os vídeos não 

possuem legendas nem texto em sinopse. Como otimização, é necessário que a qualidade da 

imagem seja ampliada (Figura 49).

Figura 49: Vídeos do hiperlink Recursos Didáticos 1 e 2 do ícone Cinema.
Fontes:  http://iform_iiternedi/etapa2/videos/video1-56-etapa2.htm 
              http://iform_iiternedi/etapa2/videos/video2-56-etapa2.htm



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                 99
__________________________________________________________________________________________

No ícone “café”, as propostas de atividades são dispostas em um texto que simula um 

quadro de avisos. A interface é repetida no ícone “escola" (Figura 50).

Figura 50: Interface Café.
Fonte:  http://iform_Iiternedi/etapa1/cafe.htm

Observamos que no módulo “Informática” a interatividade é prejudicada pela não 

aplicação de atributos de usabilidade, como:  excesso de redundância dos ícones que formam 

a metáfora da cidade e de aplicação de gráficos vetoriais em Flash; vídeos pixelizados; padrão 

cromático que gera confusão visual por não demarcar padrões, e necessidade de instalação de 

plugins. 

De modo geral, a interatividade, em todas as interfaces aqui comentadas, torna-se 

comprometida por não possuírem unidade de integração entre os elementos de hipermídia. A 

falta de unidade dos leiautes queba a concatenação entre os elementos verbais e não-verbais e 

as  consequentes  ações  de ensino  aprendizagem. Ao verificarmos as  normas que  regem o 

Mídias na Educação, não identificamos nenhum documento ou norma que firmasse o uso de 

padrões para a composição gráfica, a aplicação de atributos de usabilidade ou dos elementos 

de interação e interatividade, para o desenho das interfaces.  

No tocante à análise interativa de navegabilidade, a partir de Lynch e Horton (1999), 

observamos que os tipos de menu, as suas disposições e hierarquias, as marcações gráficas, o 

número de hiperlinks  até o conteúdo principal, a adição de caixas de login e do mapa do sítio, 

quando aplicados a partir de atributos de usabilidade e áreas de focagem visual, contribuem 

para uma interativa navegabilidade.
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Ao cruzarmos  às  análises  das  interfaces  de  hipermídia,  descritas  acima,  com os 

atributos listados por Lynch e Horton (1999), observamos que navegabilidade das interfaces 

do "E-Proinfo" e dos módulos do Ciclo Intermediário sofrem variações de interatividade e 

comunicabilidade,  em função de como cada elemento de navegabilidade é aplicado em suas 

interfaces  de  hipermídia.  Para  uma  melhor  sistematização  das  análises,  organizamos  os 

resultados em tabela, na qual cada item acompanha seu respectivo comentário (Ver anexo 1, 

p. 165).

Como parte da análise crítica do “E-Proinfo” e dos módulos do Ciclo Intermediário 

entrevistamos,  por  meio  de  enquete,  os  cursistas  concluintes  do  Ciclo.  O perfil  desses 

entrevistados  contemplou:  setenta  informantes,  dos  quais  cinquenta  e  três  eram  do  sexo 

feminino e dezessete do sexo masculino, com hábito de uso diário da internet, por um período 

entre uma e duas horas.  Dentre eles, cinquenta e três acessam o computador de casa, vinte e 

dois  na  Escola,  onze  em Telecentros,  oito  em  lanhouses  e  seis  em casa  de  parentes.  Os 

principais conteúdos por eles acessados foram: e-mails, portais de busca, salas de bate-papo, 

portais bancários, ambientes de EaD, redes de relacionamento, portais de notícias, de telefonia  

móvel, revistas e jornais. Os acessos foram para usar editores de texto, e planilhas/slides e 

para estudar. Um fato interessante, é que oito entrevistados não consideram que participar do 

Mídias na Educação fosse uma atividade de estudo. Todos citaram já ter participado de um 

curso a distância.

Os dados sobre suas formações acadêmicas foram coletados na página "Dados do(s) 

aluno (os) do curso" que integra o ambiente on-line do curso, e está disponível no Portal “E-

Proinfo”. Todos os entrevistados são graduados e atuam como professores da rede pública de 

educação (quarenta e três da rede estadual e vinte e sete da municipal).  Vinte e cinco são 

especialistas e três possuem Mestrado. Vinte e três são graduados em Pedagogia, dezoito em 

Letras, dez em História,  sete em Matemática, três em Geografia, dois em Biologia, Ciências 

Sociais, Religião e Educação Artística, e um em Jornalismo (Ver anexo 12, p. 224).

Nessa enquete, buscamos conhecer como ocorriam as relações de interatividade dos 

cursistas com as  interfaces do “E-Proinfo” e  dos quatro módulos do Ciclo Intermediário. 

Como método, utilizamos os guias de recomendações, que foram delimitados pelos atributos 

de usabilidade propostos por Nielsen (1993): facilidade de aprendizado, eficiência  de uso, 

facilidade  de  memorização,  baixa  taxa  de  erros  e  satisfação  subjetiva, acrescidos  dos 

parâmetros de  consistência  e  flexibilidade.  Para  uma  melhor  visualização, distribuímos os 
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resultados em tabelas, nas quais aplicamos  como generalização interpretativa,  as legendas 

“sim” e “não”(Ver anexo 13, p. 237). 

Questão 1:

No "E-Proinfo" e módulos do Ciclo Intermediário você acessou facilmente as barras de 

menu, localizou as atividade e realizou interações?

Tabela 2: Respostas da questão 1 da enquete.

AVA/Módulo Sim Não
"E-Proinfo" 18 52

"TV e Vídeo" 30 40
"Rádio" 50 20

"Material Impresso" 54 16
"Informática" 15 55

Como se vê  na tabela 3, o módulo “Informática” foi considerado o módulo de menor 

facilidade  de  aprendizado  e  o  “Material  Impresso”  como o  de  melhor  compreensão  dos 

conteúdos e consequente navegabilidade.

Questão 2:

As interfaces dos módulos e do "E-Proinfo", contribuíram para o seu aprendizado e 

ampliaram às interações com outros cursistas, conteúdo e tutor ?

Tabela 3: Respostas da questão 2 da enquete.

AVA/Módulo Sim Não
"E-Proinfo" 25  45

"TV e Vídeo"  50  20
"Rádio" 57 13

"Material Impresso" 66 4
"Informática" 13 57

O módulo “Informática” foi considerado o módulo de menor eficiência de uso e o 

“Material Impresso”, como o de maior grau desse item.

Questão 3:

Ao acessar os módulos e o "E-Proinfo", você confundiu-se para localizar atividades, 

barras de menu ou suportes de interação ?
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Tabela 4: Respostas da questão 3 da enquete.

AVA Sim Não
"E-Proinfo" 56 14

"TV e Vídeo" 27 43
"Rádio" 19 51

"Material Impresso" 6 64
"Informática" 56 14

Os  cursistas  interpretaram  o  “E-Proinfo”  e  o  módulo  “Informática”  como  as 

interfaces  com menor grau de facilidade de memorização, e os módulos “Material Impresso” 

e “Rádio” o maior grau para  esse item.

Questão 4:

No  decorrer  do  Ciclo  Intermediário  você  identificou  erros  de  nas  ferramentas  de 

navegação, postagem, login e interação?

Tabela 5: Respostas da questão 4 da enquete.

Sim 62

Não 8

EM CASO POSITIVO  responda as questões 5 e 6. 

Questão 5:

Quando os erros ocorriam você foi capaz de eliminá-los?

Tabela 6: Respostas da questão 5 da enquete.

Sim 57 

Não 5

Questão 6:

Quais  interfaces geraram mais erros durante o Ciclo Intermediário?  Marque segundo 

a ordem 10,20,30,40 e 50.

Tabela 7: Respostas da questão 6 da enquete.

"E-Proinfo" 20

"TV e Vídeo" 30

"Rádio" 40

"Material Impresso" 50

"Informática" 10
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Como se vê nas tabelas 6, 7 e 8  o “E-Proinfo” e os módulos “Informática” e “TV e 

Vídeo” foram considerados os de interface com maior taxa de erros. 

Questão 7:

Na opinião,  qual das interfaces abaixo proporcionou melhor navegação  e contribuiu 

para ampliar seus resultados de aprendizagem? Marque segundo a ordem 10,20,30,40 e 50. 

Tabela 8: Respostas da questão 7 da enquete.

"E-Proinfo" 40

"TV e Vídeo" 30

"Rádio" 20

"Material Impresso" 10

"Informática"  50 

A tabela 9 apontou que os cursistas sentiram menor satisfação subjetiva no módulo 

"Informática" e no “E-Proinfo”. Os módulos “Material Impresso”, “Rádio” e “TV e Vídeo” 

obtiveram, respectivamente maior grau de satisfação. 

Questão 8:

A diferença entre os desenhos dos leiautes do "E-Proinfo" e dos módulos facilitou a sua 

aprendizagem?  

Tabela 9: Respostas da questão 8 da enquete.

Sim 19    

Não 58

Na tabela 10,  a distinção entre os desenhos dos leiautes foi considerada como uma 

característica que dificultou a aprendizagem. A unidade de integração, entre os desenhos, 

promove  o  acionamento  de  letramentos  e  facilita  a  memorização  das  áreas  de  menu, 

postagem e  conteúdos.
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Questão 9:

Qual leiaute proporcionou uma navegação mais intuitiva?

Tabela 10: Respostas da questão 9 da enquete.

"Material Impresso" 61
"Rádio" 58

"TV e Vídeo" 53
"E-Proinfo" 20

"Informática" 6

Como se vê na tabela 11, os cursistas consideraram, respectivamente,  os módulos 

“Material Impresso” e “Rádio” como os leiautes de intuitivas navegabilidades. A  arquitetura 

da  informação  desses  módulos  promove  a  ampliação  de  seus  graus  de  usabilidade  e  de 

navegabilidade.

Questão 10:

No "E-Proinfo" e nos módulos a navegação podia ser feita pela barra de menu, em 

hiperlinks  ao longo do texto ou em ícones?

Tabela 11: Respostas da questão 10 da enquete.

AVA Sim Não
"E-Proinfo" 24 36

"TV e Vídeo" 54 16
"Rádio" 62 8

"Material Impresso" 65 5
"Informática" 12 58

De acordo com a tabela  11,  o módulo "Informática"  promoveu o menor grau de 

flexibilidade, seguido do "E-Proinfo". Os módulos  "Material Impresso" e "Rádio" obtiveram, 

praticamente, o maior grau de flexibilidade.
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2.1.3 Análise dos atributos de usabilidade e graus de interatividade do AVA "E-Proinfo" 

e dos módulos do Ciclo Intermediário

A seguir,  apresentamos  a  análise  dos  atributos  de  usabilidade  dos  elementos  de 

hipermídia das interfaces  do  AVA “E-Proinfo” e dos módulos do Ciclo Intermediário. Nosso 

objetivo visou identificar os componentes das interfaces que potencializaram e interferiram no 

letramento digital dos cursistas, já que a interface de hipermídia dialoga com os escolares  e 

tutores que  participam dos cursos via Internet.

Na determinação do grau de interatividade, consideramos os elementos hiperlink, cor 

e hipertextos virtuais como básicos para gerar interatividade,  já que estes representam os 

elementos de hipermídia básicos para a navegação em um leiaute virtual. Eles estão presentes 

nos leiaute nas ligações bidirecionais, na adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e 

com padrão cromático de acesso,   e  no uso de grupos de hipertextos independentes  com 

parágrafos de no máximo vinte linhas. A figura abaixo, ilustra a aplicação desses elementos 

mínimos de interatividade.

Figura 51: Interface com aplicação de atributos básicos de usabilidade.
Fonte:  http://www.useit.com
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Como método de descrição dos resultados, distribuímos as análises de usabilidade 

das cinco interfaces, em tabelas compostas pelos campos:  “Atende”, para os elementos de 

hipermídia empegados seguindo os atributos de usabilidade; “Atende com restrições”, para 

os atributos que são aplicados apenas em algumas seções das interfaces ou não seguiram as 

normas dos atributos em totalidade; “Não atende” refere-se aos elementos de hipermídia que 

não empregaram os atributos de usabilidade ou que foram aplicados de forma deliberada; 

“Não aplicável”  refere-se aos elementos de hipermídia que não existem nas  interfaces,  e 

“Comentários”, aos que reúnem as interpretações de como cada elemento de hipermídia foi 

aplicado  nas  interfaces,  em  relação  ao  emprego  dos  atributos  de  usabilidade.  Para  isso, 

utilizamos como  generalização  interpretativa, com  a  descrição  “Item Positivo” e  “Item 

Negativo” (Ver anexo 2 p. 169).

Para  atribuirmos  o  grau  de  interatividade,  somamos  os  números  de  atributos 

pertencentes aos campos “Atende” e  “Atende com restrições”. Esse último é considerado 

como parâmetro de identificação, pois os elementos de hipermídia podem ser aplicados no 

leiaute de forma convergida, como por exemplo,  os hipertextos virtuais que somados à cor, 

aos gráficos vetoriais e a animação, compõem os  hiperlinks   de uma barra de menu. Em 

seguida,  criamos um gráfico de intervalo numérico três a cento e dezesseis, que corresponde, 

respectivamente,  aos  números  mínimos  e  máximos  de  atributos  de  usabilidade  de  uma 

interface de hipermídia (Gráfico 1) .

No gráfico, o intervalo de três a trinta e oito atributos foi considerado como grau de 

interatividade “baixo”. De trinta e nove a setenta e sete, como grau “médio”, e de setenta e 

oito a cento e dezesseis, como grau “alto”. A soma do número de atributos resultantes dos 

campos  “Atende”  e  “Atende  com  restrições”  foi  marcado  nesse  gráfico  para,  assim, 

conhecermos o grau de interatividade de cada interface.

Gráfico 1:  Gráfico de grau de interatividade.
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 A partir do “gráfico de grau de interatividade”, os resultados obtidos puderam ser 

reafirmados de duas formas: pelo cruzamento do total de atributos de usabilidade, com a soma 

dos “itens “positivos” ou “negativos” discutidos no campo “comentários” das tabelas, e pela 

média de atributos e usabilidade, “positivos” e “negativos”, identificados em cada  elemento 

de hipermídia.

Em  seguida,  aplicamos os  guias  de  recomendações,  aqui  delimitados,  com  os 

atributos  de  usabilidade  propostos  por  Nielsen  (1993): “facilidade  de  aprendizado”, 

“eficiência de uso”, “facilidade de memorização”, “baixa taxa de erros” e “satisfação 

subjetiva”, acrecidos aos parâmetros de “consistência” e “flexibilidade”. Para uma melhor 

distribuição  dos  resultados,  utilizamos  as  mesmas  legendas  das  tabelas  das  análises  de 

interatividade: “Atende”, para quando o atributo de usabilidade for empregado dentro da sua 

definição;  “Atende  com restrições”,  quando o atributo  for  empregado parcialmente;  “Não 

atende”, quando o atributo for empregado em sua função mínima; "Não aplicável”, quando o 

atributo não for aplicado no leiaute, e “Comentários”, para a descrição de como o atributo foi 

aplicado na interface. Nesse caso,  utilizamos a legenda “Item negativo” e “Item positivo”para 

distinguir os dois tipos de comentários (Ver anexos 7, p. 215).

Por fim, efetuamos a análise de navegabilidade, a partir de Lynch e Horton (1999), 

que levam em conta as disposições dos menus, suas hierarquias, marcações gráficas, número 

de hiperlinks  até o conteúdo principal, adição de caixas de login e mapa do site. 

Ao  analisarmos  a  aplicação  dos  cento  e  dezesseis  atributos  de  usabilidade, 

observamos que o AVA “E-Proinfo” apresentou um grau médio de interatividade, já que a 

soma do número  de  atributos  dos  campos “Atende”  e  “Atende  com restrições”  totalizou 

quarenta e nove. Vinte e seis atributos promoveram diretamente a interatividade. Vinte e três 

apresentaram restrições, dezoito foram empregados sem atributos de usabilidade, e quarenta e 

nove não foram aplicados (Gráfico 2).
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Gráfico 2: Grau de interatividade AVA "E-Proinfo".

Os  hiperlinks   representam  os  elementos  de  hipermídia  com  menor  grau  de 

interatividade na interface do "E-Proinfo". Neste, dezesseis atributos de usabilidade foram 

aplicados  de forma negativa e  apenas  cinco de forma positiva.  Já  o  elemento Hipertexto 

Virtual apresenta o maior grau de interatividade dentre os demais, com aplicação de doze 

atributos positivos e oito negativos (Ver anexo 7, p. 215).

Os  elementos  cor,  ícones,  animação,  imagem,  gráficos  vetoriais  e  leiaute 

apresentaram um grau de interatividade médio, uma vez que aplicam, em geral, a metade do 

número de atributos de usabilidade de cada elemento. Os itens som e vídeo mostraram grau de 

interatividade nulo, já que não circulam na interface. A partir desses dados, julgamos urgente 

o  redesenho  desse  ambiente,  uma  vez  que  é  suporte  de  diferentes  atividades  de  ensino-

aprendizagem voltadas para públicos com distintos letramentos (Gráfico 3).

Gráfico 3: Graus de interatividade dos elementos de hipermídia do AVA "E-Proinfo".

O total de itens positivos, identificados e comentados confirma o grau médio de 

interatividade, como podemos visualizar abaixo:

Gráfico 4:  AVA "E-Proinfo". Número de atributos analisados.

Atende
26

Atende com restrições
23

Não Atende
18

Não Aplicável
49

E-Proinfo: Grau de interatividade - MÉDIO
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Na  análise  por  guias  de  recomendação,  ficou  evidenciado  que  os  atributos 

“eficiência  de  uso”,  “facilidade de  memorização”,  “baixa taxa de  erros”, “satisfação 

subjetiva” e “flexilidade” não atenderam aos atributos de usabilidade. A ausência de padrões 

nas  distribuições  dos  conteúdos  fixados  na  barra  de  menu,  nas  áreas  de  interação  e  de 

postagem de atividades,  levou à  necessidade  de  contante  reaprendizado da arquitetura  da 

interface. A barra de menu em rollover, a ausência do mapa do sítio de padrão cromático e de 

marcadores também dificultou a memorização de áreas e seções do AVA.  Apenas a resolução 

das páginas em 800 X 600 pixels favoreceu a visualização dos conteúdos.

Os atributos  facilidade de aprendizado  e consistência apresentaram restrições por 

não possuírem um padrão gráfico para todas as sessões,  não aliarem os marcadores ALT aos 

hiperlinks  e aos ícones de navegação, e pelas frequentes interrupções de login e de acesso ao 

AVA (Ver anexos 7, p. 215) . 

A  navegabilidade  no  “E-Proinfo” também  colabora  para  seu  grau  médio  de 

interatividade.  A aplicação  no  cabeçalho  da  barra  de  menu  em  rollover,  o  excesso  de 

hiperlinks  ocultos, a falta de padrão gráfico, a ausência de botões de ordem, breadcrumbs e 

mapa do sítio, a abertura de hiperlinks  externos na mesma aba são elementos que impedem o 

acesso global à arquitetura e ao conteúdo do AVA. Apenas a localização da caixa de login, dos 

campos  de  notícias  e  de  publicidade,  em  áreas  de  alta  focagem  visual,  favorecem  a 

identificação de conteúdos (Ver anexo 1, p. 165).

No módulo “TV e Vídeo”, a análise dos elementos e hipermídia   (Ver anexo 2, p. 

169) revelou uma interface com grau médio de interatividade. A soma do número de atributos 

dos  campos “Atende” e  “Atende com restrições”  totalizou cinquenta e  três.  Trinta  e  seis 

atributos promoveram diretamente a interatividade e dezessete apresentaram restrições. Vinte 

foram  empregados  sem  atributos  de  usabilidade,  e  quarenta  e  três  não  foram  aplicados 

(Gráfico 5).

Total de atributos  positivos
54

Total de atributos  negativos
71

E-Proinfo: Números de atributos analisados: 116
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Gráfico 5:  AVA "E-Proinfo". Número de atributos analisados.

Os elementos gráficos vetoriais e ícones apresentaram grau alto de interatividade, já 

que apresentaram correlação semântica com o conteúdo e acompanharam hiperlinks . Apesar 

dessas  características,  eles  contribuíram  apenas  parcialmente  para  a  navegação,  pois  não 

estavam integrados à  barra  de menu principal.  Os elementos hipertexto virtual  e imagens 

apresentaram  grau  médio  de  interatividade.  Isso  gerou  insatisfação  na  navegação  e  na 

aprendizagem dos cursistas, uma vez que dificultou a localização de conteúdos, ferramentas 

de postagem e interação, como a correlação entre hipertextos e imagens.

A cor,  hiperlinks  ,  leiaute,  animação  e  vídeo  mostraram-se  com  grau  baixo  de 

interatividade. Chamamos atenção para os três primeiros elementos por representarem  itens 

básicos para navegação, interação e interatividade. A partir disso, o grau de interatividade foi 

reduzido. Nesse leiaute, o grau baixo de interatividade nos elementos de animação e de vídeo 

reduziram a interatividade entre hipertextos virtuais e imagens. 

O elemento som apresentou grau baixo de interatividade, já que foi apenas aplicado 

aos conteúdos dos players e não acompanhou as ações básicas de marcação de elementos no 

leiaute, como a emissão de sinal sonoro nos hiperlinks  da barra de menu (Gráfico 6). 

Atende
36

Atende com restrições
17

Não Atende
20

Não Aplicável
43

Módulo TV e Vídeo: Grau de interatividade  - MÉDIO
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Gráfico 6: Módulo "TV e Vídeo". Grau de interatividade.

O total de itens positivos, identificados e comentados confirma o grau médio de 

interatividade, como podemos visualizar abaixo:

Gráfico 7: Módulo "TV e Vídeo". Número de atributos analisados.

Total de atributos  positivos
58

Total de atributos  negativos
69

TV e VÍDEO
Números de atributos analisados: 116
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Na análise por guias de recomendação, o módulo “TV e Vídeo", mostrou um leiaute 

com  restrições  quanto  aos  atributos  “facilidade  de  aprendizado”,  “eficiência  de  uso”, 

“facilidade de memorização”, “satisfação subjetiva” e “consistência”. Apresar do módulo 

ter  disponibilizado o mesmo padrão gráfico em todo o leiaute, os  hiperlinks  e textos ocultos 

na barra de menu, a ausência de marcadores ALT e de mapa do sítio, o deficiente padrão 

cromático e o uso de páginas extensas dificultaram a navegabilidade e a comunicabilidade. Os 

hiperlinks   unidirecionais  e  bidirecionais,  os  ícones   e  o  padrão  gráfico  facilitaram  a 

localização dos conteúdos e promoveram a “baixa taxa de erros” e a “flexibilidade”.  (Ver 

anexos 8  p. 216) .

A navegabilidade do módulo “TV e Vídeo” foi distribuída em áreas de menu fixadas 

no cabeçalho, à esquerda e dispersas em meio aos hipertextos das páginas,  hiperlinks   em 

rollover e em ícones unidirecionais. Apesar de terem favorecido diferentes possibilidades de 

acesso, não foram marcados com padrões cromáticos, nem rotulados com marcadores ALT.

 Por  outro  lado,  alguns  elementos  favoreceram  a  navegação  como  os  hiperlinks  

“avançar” e “retroceder”,  fixados no topo da página e no rodapé. No entanto, não houve a 

aplicação de caixas de login, de  breadcrumbs e de mapa do sítio, uma ausência que aumenta 

o grau de esforço cognitivo dos cursistas e apenas uma visão geral dos conteúdos.

O módulo “Rádio”  apresentou um leiaute com grau médio de interatividade, já que a 

soma do número  de  atributos  dos  campos  “Atende”  e  “Atende  com restrições”  totalizou 

sessenta e nove. Quarenta e oito atributos promoveram diretamente a interatividade, vinte e 

um apresentaram restrições, quinze foram empregados sem atributos de usabilidade, e trinta e 

dois não foram aplicados (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Módulo "Rádio". Grau de interatividade.

Atende
48

Atende com restrições
21 Não Atende

15

Não Aplicável
32

Módulo Rádio: Grau de interatividade  - MÉDIO
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O  hipertexto  virtual,  a  cor,  as  animações  e  as  imagens  apresentaram  grau  de 

interatividade  alto.  Esses  facilitaram a  leitura,  identificação  de  áreas  de  menu,  títulos  de 

seções  e ampliação da aprendizagem por meio da concatenação entre hipertextos, animação e 

imagens  (Ver anexo 4, p. 187).

Apesar de representar, segundo os cursistas, a segunda melhor interface em relação a 

interatividade,  o módulo "Rádio" mostrou em sua interface que os elementos diretamente 

relacionados com a navegação, a interação, a interatividade e a ampliação da aprendizagem 

apresentaram médio  e  graus  baixo de  interatividade.  Foram elementos  de  grau  médio  os 

ícones, os vídeo, os gráficos vetoriais e o leiaute, já os de grau baixo foram representados por 

hiperlinks  e som.

Na arquitetura desse leiaute, os elementos de hipermídia são distribuídos como em 

um sítio virtual de notícias, ou seja, hiperlinks  externos, mapa do site e contraste cromático 

entre áreas de menu e de hipertexto. A partir dessa disposição gráfica, os ruídos na navegação 

foram minimizados, já que os hiperlinks , mesmo sendo externos em sua barra de menu,  não 

apresentaram marcação cromática. (Gráfico 9).

Gráfico 9: Módulo "Rádio". Grau de interatividade dos elementos de hipermídia.

O total de itens positivos, identificados e comentados confirma o grau médio de 

interatividade, como podemos visualizar abaixo:
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Gráfico 10: Módulo "Rádio". Número de atributos analisados.

Na análise por guias de recomendação,  o desenho externo do leiaute, a aplicação de 

padrão gráfico, cromático e tipográfico uniforme,  a adição do mapa do site, de  hiperlinks  

unidirecionais  e  bidirecionais  ampliaram  a  usabilidade  e  as  consequentes  “facilidade  de 

memorização”,  “satisfação  subjetiva”,  “consistência  e flexibilidade”  (Ver  anexo  9,  p. 

218). 

Apesar do leiaute amigável e da fixação dos hiperlinks  em uma área de alta focagem 

visual, a ausência de padrão cromático para marcação dos hiperlinks , a falta de marcadores 

ALT nas imagens ilustrativas e nas utilizadas como ícones, o impedimento da ampliação dos 

textos das extensas barras de menus e a resolução das páginas maior que 800 X 600 pixels 

promoveram restrições na  “facilidade de aprendizado”, “eficiência de uso” e “baixa taxa 

de erros”.

Entendemos  que  a  navegabilidade  no  módulo  “Rádio” promoveu  menor  esforço 

cognitivo por ter fixado seus  hiperlink externos em áreas de alta focagem visual, apesar de 

não  possuírem  marcação  cromática  e  rótulos  ALT.  Os  botões  de  navegação  secundária, 

fixados no rodapé e no topo da página, não apresentaram um padrão cromático uniforme, mas 

ampliaram  a  navegabilidade  para  cursistas  iniciantes  ou  com  pouco  hábito  de  utilizar  a 

Internet. Na interface do módulo, os conteúdos foram facilmente identificados e possíveis de 

ser acessados com baixo número de acionamento de  hiperlinks  . A adição de mapa do sítio 

apresentou  uma  arquitetura  que  deveria  ser  seguida  em todo  o  módulo  (com marcação 

cromática), além de promover uma visão global da arquitetura do módulo e uma navegação a 

partir da visualização de todos os hiperlinks . Não houve a aplicação de breadcrumbs, área de 

publicidade e menus à direita (Ver anexo 1, p. 165). 

Total de atributos  positivos
71

Total de atributos  negativos
56

Módulo Rádio: Números de atributos analisados: 116
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O módulo  “Material Impresso” foi classificado com grau alto de interatividade e 

considerado, na análise por guias de recomendação, como a interface de melhor facilidade de 

aprendizado, eficiência  de uso,  facilidade de memorização,  baixa taxa de erros, satisfação 

subjetiva, consistência e flexibilidade (Ver anexo 5, p. 197).

Na  aplicação  dos  cento  e  dezesseis  atributos  de  usabilidade,  nesse  módulo, 

observamos  que  a  soma  do  número  de  atributos  dos  campos  “Atende”  e  “Atende  com 

restrições”  totalizou  setenta  e  oito.  Sessenta  e  seis  atributos  promoveram  diretamente  a 

interatividade,  doze  apresentaram  restrições,  sete  foram  empregados  sem  atributos  de 

usabilidade, e trinta e dois não foram aplicados (Gráfico 11).

Gráfico 11: Módulo "Material Impresso". Grau de interatividade.

O Hipertexto virtual, a cor, os ícones, os  hiperlinks  , a animação, as imagem, os 

gráficos vetoriais  e o leiaute apresentaram grau alto de interatividade. Somente os elementos 

som e vídeo foram identificados com grau baixo para este item ( Ver anexo 5, p. 197).

Nesse módulo, a interatividade poderia ser ampliada com a aplicação de atributos de 

usabilidade nas cores dos planos de fundo, na eliminação dos hipertextos em tabelas e com a 

adição de padrões cromáticos para os hiperlinks  já acessados. A utilização de vídeos e sons 

relacionados  aos  conteúdos  hipertextuais  certamente  ampliaria  as  ações  de  ensino-

aprendizagem (Gráfico 12).

Atende
66

Atende com restrições
12

Não Atende
7

Não Aplicável
32

Módulo Material Impresso: Grau de interatividade  - ALTO
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Gráfico 12: Módulo "Material Impresso". Grau de interatividade dos elementos de hipermídia.

O total de itens positivos, identificados e comentados confirma o grau alto de 

interatividade, como podemos visualizar abaixo:

Gráfico 13: Módulo "Material Impresso". Número de atributos analisados.

A arquitetura  de  navegabilidade  do  módulo  "Material  Impresso"  foi  a  melhor 

distribuída, quando comparada aos outros módulos. A aplicação dos menus em abas, nas áreas 

de alta focagem visual, a uniformidade dos leiautes, a distribuição harmônica dos conteúdos, 

dos elementos gráficos e  das  famílias tipográficas  favoreceu a  navegação e compensou a 

marcação  cromática  ineficiente,  excesso  de  tabelas  com  hipertextos,  a  ausência  de 

breadcrumbs, os menus unidirecionais e o apoio do mapa do sítio (Ver anexo 1, p. 165). 

Total de atributos  positivos
82

Total de atributos  negativos
39

MATERIAL IMPRESSO
Números de atributos analisados: 116
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O módulo “Informática” foi classificado com grau baixo de interatividade. A  soma 

do número de atributos dos campos “Atende” e “Atende com restrições” totalizou trinta e um. 

Treze  atributos  promoveram diretamente  a  interatividade,  dezoito  apresentaram restrições, 

quarenta e três foram empregados sem atributos de usabilidade, e quarenta e dois não foram 

aplicados (Gráfico 14) (Ver anexo 6, p. 206). 

Gráfico 14: Módulo "Informática". Grau de interatividade.

De acordo com os resultados das análises de usabilidade, de navegabilidade e da 

enquete com os cursistas, o módulo “Informática” foi considerado o de mais difícil no tocante 

à realização das atividades.  A análise por guias de recomendação reafirmou esse perfil do 

módulo,  já que os atributos “facilidade de aprendizado”, “eficiência de uso”, “facilidade 

de  memorização”,  “baixa  taxa  de  erros”,  “satisfação  subjetiva”,  “consistência  e 

flexibilidade” não atenderam às normas para gerar usabilidade e interatividade   (Ver anexo 

11, p. 222).

 Para compor a iconização da metáfora da cidade, a aplicação de hiperlinks  ocultos e 

o uso excessivo do Flash, foram utilizados como conceito para o desenho da interface. Essa 

composição de leiaute dificultou a identificação das áreas de conteúdos, das barras de menu e 

das  sequência  de  atividades,  como  também  gerou  baixo  garu  de  interatividade  para  o 

hipertexto virtual, a cor, os ícones, os hiperlinks , o som, as imagens, os gráficos vetoriais e o 

leiaute. As ausências de mapa do sítio, de um único padrão gráfico, de hiperlinks  em rollover 

e de marcação das áreas já acessadas também reduziram a interatividade (Gráfico 15).

Atende
13

Atende com restrições
18

Não Atende
43

Não Aplicável
42

Módulo Informática: Grau de interatividade  - BAIXO
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Gráfico 15: Módulo "Informática". Grau de interatividade dos elementos de hipermídia.

O total de itens positivos, identificados e comentados confirma o grau baixo de 

interatividade, como podemos visualizar abaixo:

Gráfico 16: Módulo "Informática". Número de atributos analisados.

Total de atributos  positivos
38

Total de atributos  negativos
84

Módulo Informática: Números de atributos analisados: 116
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A navegabilidade   no  módulo  “Informática”  foi  a  mais  comprometida  dentre  os 

módulos.  A metáfora da cidade, formada por ícones ocultos, ausência de marcadores, padrões 

cromáticos, mapa do sítio, breadcrumbs e hiperlinks  unidirecionais, dispersou as ferramentas 

e  marcações  de  navegação,  dificultando  a  navegação  e  exigindo  mais  tempo  e  esforço 

cognitivo para a exploração da interface (Ver anexo 1, p. 165). 

Ao observarmos as interfaces aqui analisadas, percebemos que a falta de unidade dos 

leiautes e o uso de hiperlinks  ocultos foram os itens que mais prejudicaram a usabilidade e a 

navegabilidade.  Compreendemos,  aqui,  a  necessidade  do  estabelecimento  de  padrões  de 

navegabilidade e de uniformidade no desenho do leiaute o que nos leva ao próximo capítulo.
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CAPÍTULO III

Nesta seção,  apresentamos  o Design Virtual  de  Aprendizagem. Trata-se  de nossa 

proposição de desenho de leiaute para Ambientes Virtuais de Aprendizagem. O produto da 

presente investigação  está fundamentado na análise de usabilidade do AVA "E-Proinfo" e dos 

módulos e do perfil dos cursistas do Ciclo Intermediário do Programa Mídias na Educação. 

Esta proposição de interface de hipermídia visa apresentar um desenho gráfico para ambiente 

de aprendizagem via web, que amplie as ações de ensino-aprendizagem no que diz respeito à 

identificação de conteúdos, à realização de tarefas e às interações entre cursistas e tutores.

3.1 O Design Virtual de Aprendizagem: composição e encaminhamentos 

Nesta seção apresentamos o Design Virtual de Aprendizagem – DVA, um modelo de 

desenho de hipermídia voltado para Ambientes Virtuais de Aprendizagem. Ressaltamos que o 

DVA não se propõe a estabelecer padrões fechados, mas  um desenho gráfico que proporcione 

aos  cursista  e  tutores  uma  estrutura  mínima  de  usabilidade  e  navegabilidade,  que 

pressupomos, atende aos atributos de usabilidade, conforme aqui defendidos.

No presente  estudo  observamos  que,  dentre  os  conceitos  dos  quatro  modelos  de 

design para AVA Design instrucional e didático, Design educacional, Design de sistemas e 

Design pedagógico, apenas este último se volta, com mais especificidade, para a aplicação de 

um dos elementos que compõem a interface de hipermídia, a imagem. Outros itens como som,  

cor, animação, hipertexto, gráficos, vídeos,  hiperlinks   e vídeos não são mencionados, fato 

que inviabiliza uma interatividade e interação ergonômicas dos cursistas com o AVA, visto 

que  abre  espaço  para  a  promoção  de  uma  legibilidade  inexistente  ou  deficiente  para  o 

conteúdo veiculado, assim como para o acesso a hiperlinks  e a ferramentas de comunicação.

Diante  disso,  propomos  a  criação  de  um  tipo  de  design  virtual  para  ambientes 

virtuais de aprendizagem, denominado Design Virtual de Aprendizagem – DVA. Sua função 

é integrar, no desenho gráfico de interfaces para AVA, elementos ergonômicos de composição 

gráfica, navegabilidade, comunicabilidade e leitura para a construção de leiautes virtuais de 

ensino-aprendizagem.
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Essa abordagem considera o  Design Virtual  de Aprendizagem aquele  que integra 

diferentes áreas de estudo, concatenando fatores como componentes da hipermídia (cor, som, 

animação, imagem, vídeo, gráficos vetoriais, hipertexto eletrônico), ferramentas de navegação 

(hiperlinks  e ícones) e de focagem  visual (cinco pontos distribuídos no leiaute da interface).

O objetivo do Design Virtual de Aprendizagem é promover a construção de leiautes 

virtuais que possibilitem um AVA no qual cursistas, tutores e conteúdo possuam uma interação 

e  interatividade  ergonômicas.  Enquanto  os  quatro  tipos  de  design  citados  anteriormente 

(instrucional, educacional, sistemas e pedagógico) expressam-se de forma superficial quando 

o assunto é o planejamento gráfico dos AVA, o Design Virtual de Aprendizagem volta-se 

inteiramente para essa questão, já que a interatividade entre cursistas, tutores e conteúdo está 

intimamente relacionada à usabilidade da interface, como também a aplicação, nomeação e 

disposição de um item gráfico ou de conteúdo pode potencializar ou interferir na interação 

entre cursistas-cursistas-tutores-conteúdo, e em suas ações de ensino-aprendizagem.

De acordo com Behar (2009, p. 35), 

as  interfaces  de  materiais  educacionais  digitais  devem estar  contextualizadas  na 
cultura do cursista, tanto em relação aos aspectos gráficos e ergonômicos quanto a 
respeito da lógica aplicada à organização do conteúdo e estrutura interativa. O aluno 
deve ter a oportunidade de percorrer livremente o material educacional digital  de 
uma maneira não linear, ou seja, conforme a lógica que estiver construindo em cada 
momento. O equilíbrio entre os fatores técnicos, gráficos e pedagógicos apoiará a 
interatividade  entre  aluno  e  material  educacional  digital,  assim como também a 
interação entre aluno-aluno-professor. Deve-se ultrapassar os limites de um design 
ilustrativo, possibilitando que o aluno encontre a liberdade suficiente pra vencer a 
pressão do pensamento meramente racional e buscar o equilíbrio entre sentir, agir e 
construir.

O DVA reúne em sua interface de hipermídia os seguintes elementos:

• Elementos de Composição de Hipermídia: aplicação dos sete componentes próprios 

da  hipermídia  (cor,  som,  animação,  imagem,  vídeo,  gráficos  vetoriais,  hipertexto 

eletrônico);

• Elementos de Navegação: aplicação de hiperlinks  e ícones;

• Áreas de Focagem Visual: distribuição dos elementos de composição hipermídia e de 

navegação  entre  os  cinco  pontos  de  focagem  visual  da  interface  virtual  de 

aprendizagem (Figura 52).
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Figura 52: Áreas de focagem visual.

No que  se  refere  à  organização  e  à  composição  dos  elementos  visuais  de  uma 

interface  gráfica  de  hipermídia,  nossa  proposta  de  DVA leva  em  conta  cinco  padrões, 

conforme apresentados por Mullet e Sano (1995). Os padrões são os seguintes:

• Hierarquia  da  informação:  disposição  da  informação  dentro  de  um sítio  virtual 

relacionada  a  sua importância  em meio aos  outros  elementos  visuais.  O resultado 

dessa  disposição  hierarquiza  todos  os  outros  princípios  de  organização  e  desenho 

gráfico da página virtual, já que determina, no leiaute, que informação/ação será vista 

ou proposta em primeiro,  segundo ou terceiro lugar para o cursista/cursista.  Nesse 

sentido, o desenho da interface deve ser pensado a partir do grau de prioridade que 

cada informação, conteúdo de aprendizagem, seção,  hiperlink ou área de postagem 

possuirá  em detrimento  dos  objetivos  pretendidos  para  o  cursista  quando  este  for 

acessar o ambiente virtual de aprendizagem.

A  Hierarquia  da  Informação  proposta  pelo  Design  Virtual  de  Aprendizagem 

compreende,  primeiramente,  a  demarcação  das  cinco  áreas  de  focagem  visual,  para  em 

seguida,  haver  a  aplicação   dos  “Elementos  de  Navegação”  e  de  “Composição  de 

Hipermídia”, a partir da hibridização da arquitetura empregada nos portais de notícia e de 

comércio eletrônico. Esta proposição, busca transpor para o ambiente de aprendizagem virtual 

letramentos já adquiridos pelos  cursistas e tutores que utilizarem o ambiente. 
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Reunir elementos de interação, de interatividade e que compõem a hipermídia lhes 

permite  interagir com um leiaute já conhecido em sua usabilidade, uma vez que o desenho do 

leiaute, como cita Cybis (1997, p. 53), 

tem um papel  importante em um projeto,  pois  ele  influencia  a  maneira  como o 
cursista sente e entende a informação que se deseja comunicar. A informação visual 
comunica  de  modo  não  verbal  e  pode  incluir  sinais  emocionais  que  motivem, 
dirijam,  ou  distraiam  o  cursista,  de  modo  que  a  forma  como  a  informação  é 
organizada em uma página possa fazer a diferença entre ela apenas comunicar uma 
mensagem,  ou  não,  ou,  ainda,  deixar  perplexo  o  cursista  com  a  mensagem 
informada.

• Foco e ênfase : auxilia o designer da página virtual na fixação, destaque e demarcação 

dos conteúdos que deverão ser identificados com prioridade pelo leitor. O foco está 

relacionado aos pontos focais do site ou na geração de outros pontos de focagem fora 

do caminho de leitura exercido pelo leitor. Já a ênfase ajuda a gerar novos pontos 

focais  a partir  do destaque de itens, que podem ser hipertextos, áreas de login ou 

postagem,  hiperlinks  , fóruns de discussão, entre outros, por meio da adição de cor, 

som, ampliação, isolamento, animação, contorno, ícones, imagens e gráficos vetoriais.

          No Design Virtual de Aprendizagem esse item é representado pelos itens “Áreas de 

Focagem Visual” e “Elementos de Composição de Hipermídia”, nos quais às cinco áreas de 

focagem visuais correspondem à junção do sentido ocidental de leitura e o ponto de focagem 

central presente nos monitores de TV. Após a distribuição do conteúdo, em meio a estes cinco 

pontos de focagem, pode-se estabelecer outras áreas de ênfase a partir da geração de um 

destaque  comunicativo,  concedido  pela  ampliação  ou  adição  do  uso  de  “Elementos  de 

Composição de Hipermídia”, como as cores, os sons, as animações, os gráficos vetoriais e as 

imagens em hiperlinks , hipertextos, ícones, ferramenta(s) de interatividade (áreas de entrada 

e saída do  sistema,  áreas  para fixação do conteúdo programático e  postagem  de  atividades,  

caixa  de busca, mapa do sítio, players de áudio e vídeo), ferramenta(s) de interação (áreas de 

fóruns de discussão, e-mail, podcast, tags, videoconferência e áudio-conferência). 

• Estrutura  e  equilíbrio: princípio  que  se  refere  a  disposição  de  textos,  objetos  e 

figuras,  em  uma  espaço  físico  ou  virtual,  de  modo  a  promover  um  significado 

específico e de fácil compreensão. Na interface gráfica a  estrutura  se  refere ao lócus 
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(suporte) e o equilíbrio gera a relação de concordância conjunta entre tamanhos, proporções e 

direções, na qual os componentes da página se relacionam uns com os outros de modo que 

cada uma deles  torna-se indissociável  para a  compreensão  do conjunto,  tornado qualquer 

modificação unilateral um fator que comprometerá a legibilidade do todo. Equilíbrio não é 

sinônimo de simetria; ela atua como um dos elementos  para se chegar ao equilíbrio.

Estão presentes no Design Virtual de Aprendizagem através do item “Elementos de 

Composição de Hipermídia”, já que neste item a distribuição do conteúdo é pensada a partir 

do seu desenho gráfico.  A aplicação de cada elemento de composição de hipermídia está 

aliado  aos  princípios  do  design  e  da  percepção  visual,  tais  como:  a)  Proximidade  e 

alinhamento; b) Equilíbrio, proporção e simetria; c) Contrastes, cores e brancos: d) Ordem, 

consistência e repetição; e) Simplificação; f) Legibilidade e g) Integração. (DONDIS, 1997; 

RADFAHRER, 1998).

• Relação de elementos: a adição de um ou mais componente hipermídia, que promova 

uma  relação/conexão  temática,  hierárquica,  funcional  ou  conceitual,  amplia  a 

compreensão de todo o ambiente virtual de aprendizagem.

A  utilização  dos  “Elementos  de  Composição  de  Hipermídia”,  separados  ou 

convergidos referem-se a este item, já que o conceito do Design Virtual de Aprendizagem 

em detrimento do perfil dos cursistas ou tutores pode  enfatizar a utilização de combinações 

entre elementos ou a sua adição em meio às ferramentas de interação e interatividade.

• Unidade de integração: este item está relacionado à inter-relação que cada página 

virtual  possui  com  todas  as  outras  que  compõem  o  Ambiente  Virtual  de 

Aprendizagem, portal  ou sítio virtual,  ou seja, como as diferentes páginas do AVA 

funcionam e se relacionam visualmente com outras páginas ou outros ambientes.

Os “Elementos de Navegação”  representam esse item, no tocante a concatenação de 

hiperlinks  e de ícones presentes no leiaute do Design Virtual de Aprendizagem. Para isso, 

propomos a utilização de metáforas comuns às práticas sociais dos cursistas e tutores.  Os 

hiperlinks   foram  dispostos  em forma  de  aba,  com  marcação  cromática  e  animação  em 

rollover, rótulos em ALT, breadcrumbs, caixa de busca, e mapa do sítio.
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A seguir, apresentaremos a descrição da aplicação dos elementos de hipermídia do 

Design Virtual de Aprendizagem.

3.2 A aplicação dos elementos de hipermídia,  de navegação e focagem visual do leiaute 

do Design Virtual de Aprendizagem

A interface  de  hipermídia  do  Design  Virtual  de  Aprendizagem  reúne  em  sua 

composição a  hibridização de elementos da arquitetura do portal de notícias e do comércio 

eletrônico. Tal desenho se justifica pela familiaridade que os cursistas possuem com esses 

desenhos de interfaces, pela  grande  popularidade do  desenho  de  comércio  eletrônico  e  de 

portal de notícias na Internet e pelo frequente acesso que os internautas mantem com esses 

tipos de interfaces. 

De  acordo  com  o  Instituto  Ibope/NetRating, conteúdos  relacionados  a  comércio 

eletrônico, notícias e informações são responsáveis por 36% dos acesos em portais e sítios. 

Assim, o cursista ao acessar a interface de hipermídia composta a partir do Design Virtual de 

Aprendizagem acionaria  letramentos  prévios,  por  seus  elementos  já  serem  familiares  e 

presentes em outras práticas sociais de natureza semelhante. Com base nesse pressuposto, o 

desenho  gráfico  da  interface  proposta  para  o  Design  Virtual  de  Aprendizagem  reúne  os 

seguintes atributos:

Elementos de Composição de Hipermídia: aplicação dos sete componentes próprios da 

hipermídia (cor, som, animação, imagem, vídeo, gráficos vetoriais, hipertexto virtual):

• Hipertextos virtuais em parágrafos, com até 5 linhas, para acompanhar os  hiperlinks 

grandes títulos;  

• Resumo do conteúdo do hiperlink com texto de 40 a 70 caracteres;

• Hipertextos  virtuais  em parágrafos  com até 20 linhas  e máximo 70 caracteres  por 

linha;

• Grupos de imagens em slide share;

• Parágrafos de hipertextos virtuais com arquitetura de web notícia: resumo > ampliação 

do assunto em parágrafos com até vinte linhas >  texto na íntegra. 
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Elementos de Navegação: aplicação de hiperlinks  e ícones:

• Barra de menu em abas com diferenciação cromática e ampliação em rollover;

• Caixas de busca visível em todas as páginas;

• Ferramentas de impressão e ampliação; 

• Versão em  *pdf;

• Descrição do tamanho e formato dos arquivos;

• Ferramenta de ampliação para todos os conteúdos da página, imagens e vídeos;

• Destaque de palavras-chave no corpo dos parágrafos de hipertextos virtuais;

• Uso de  hiperlink grandes títulos:  texto de 3 a 5 palavras que descreve o título do 

hiperlink;

• Uso de hiperlink legenda: descrição de 3 a 5 palavras que acompanha as imagens;

• Uso de hiperlink índice: palavras dispostas como índice para descrever sessões;

• Uso de hiperlink ícone: ícones ou fragmentos de imagens com temáticas referentes aos 

títulos e sub-títulos aos quais se referem;

• Uso de hiperlink subtítulo: texto de 3 a 5 palavras que descrevem o link título;

• Hiperlinks, ícones e imagens acrescidos de marcadores ALT;

• Uso de breadcrumbs;

• Adição de legendas ou sinopses para as imagens dos players de áudio e vídeo;

• Distinção cromática dos itens já visitados, a partir do padrão cores: azul, vermelho e 

roxo;

• Os rótulos dos hiperlinks  e campos temáticos são grafadas com iniciais maiúsculas.

Áreas de Focagem Visual:  distribuição dos elementos de hipermídia e de navegação, 

entre os cinco pontos de focagem visual, da interface virtual de aprendizagem:

• Adição mapa de arborescência da página;

• Espaço duplo entre parágrafos; 

• Página explicativa, em tópicos, sobre o conteúdo do módulo e suas ferramentas de 

interação e de interatividade;

• Fontes não serifadas; 

• Navegação entre páginas transcorrida em apenas uma janela;

• Aplicação de cores quentes para marcadores; 



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                 127
__________________________________________________________________________________________

• Página ou moldura na mesma cor da sua aba de menu;

• Mesmo desenho gráfico do leiaute para todas as páginas;

• Títulos de hipertextos ou hiperlinks  alinhados à esquerda;

• Gráficos  vetoriais  como  demarcadores  de  áreas  temáticas,  de  login,  de  vídeos  e 

imagens prioritárias;

• Ampliação e distinção cromática corpo do hipertexto virtual para demarcar áreas de 

prioridade;

• Sistemas de exibição randômicos ou sequenciados para imagens .

3.3 Leiaute da interface de hipermídia com o Design Virtual de Aprendizagem 

A seguir, ilustramos o leiaute do Design Virtual de Aprendizagem para uma interface 

de  AVA e  para  três  modelos  de  módulos  de  aprendizagem.  Nos desenhos  destacamos   a 

aplicação dos elementos de composição de hipermídia, de navegação e de focagem visual do 

DVA. Lembramos,  que  O DVA não busca estabelecer modelos limitados de interfaces  de 

hipermídia,  mas  sim,  gerar  possibilidades  ergonômicas  para  a  aplicação  de  atributos  de 

usabilidade e de navegabilidade, com vistas à comunicabilidade em interfaces de EaD. 
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Figura 53: Interface de entrada para AVA baseada no Desenho Virtual de Aprendizagem.
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Figura 54: Descrição da interface de entrada para AVA baseada no Desenho Virtual de Aprendizagem.
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Figura 55: Áreas de focagem visual para interface de entrada para AVA baseada no Desenho Virtual de Aprendizagem.
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Figura 56: Descrição da interface de entrada e pontos de focagem.
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Figura 57: Terceiro modelo de interface de DVA para módulo. Múltiplas abas e hiperlinks.



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             133
_________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 58: Descrição da interface para AVA notícias.
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Figura 59: Interface para AVA mapa do site.
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Figura 60: Descrição da interface para AVA mapa do sítio.
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Figura 61: Navegação na interface para AVA mapa do sítio.
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Figura 62: Padrão gráfico de hiperlinks  e de marcação na interface mapa do sítio.
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Figura 63: Navegação na interface de entrada para AVA.
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Figura 64: Padrão gráfico, de hiperlinks  e de marcação na  interface mapa do site.
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Figura 65: Interface após o login.
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Figura 66: Descrição da interface módulo após o login.
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Figura 67: Primeiro modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 68: Descrição do primeiro modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 69: Navegação no primeiro modelo de interface de DVA para módulo.



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             145
_________________________________________________________________________________________________________________________

Figura 70: Descrição da navegação no primeiro modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 71: Segundo modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 72: Terceiro modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 73: Navegação no terceiro modelo de interface de DVA para módulo.
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Figura 74: Navegação na segunda aba do terceiro modelo de interface de DVA 
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Figura 75: Terceiro modelo de interface de DVA para módulo. Múltiplas abas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao estudarmos a  Educação a  Distância  via  Internet,  observamos que os  aspectos 

relativos ao desenho do leiaute de AVA ou de módulos de aprendizagem não se apresentam 

como questões centrais para o sucesso das ações de ensino-aprendizagem nessa modalidade. 

Por outro lado, ao focarmos nossa atenção na maneira pela qual os atributos de usabilidade 

foram  aplicados  no  AVA  “E-Proinfo”  e  nos  quatro  módulos  do  Ciclo  Intermediário, 

observamos  que  provocaram  interferências  nas  ações  de  interatividade  que  provocaram 

redução no  aproveitamento  das  interações  entre  cursista-conteúdo,  cursista-tutor,  cursista-

cursista e dos cursistas com as ferramentas. Como alternativa para minimizar os problema 

encontrados, propomos o Design Virtual de Aprendizagem – DVA.  

O DVA não busca estabelecer definições estanques ou modelos fechados de desenho 

de  interface  de  hipermídia,  mas  sim  ampliar  diálogos  sobre  o  tema  e  apontar  para  a 

importância  da  aplicação  de  atributos  de  usabilidade  e  de  navegabilidade,  com  vistas  à 

comunicabilidade em interfaces de EaD. De fato, um Ambiente Virtual de Aprendizagem cujo 

desenho aplica atributos de usabilidade colabora para as ações de interatividade e interação. A 

esse respeito, sabe-se que, apesar de não impedir completamente o uso de um AVA ou de seus 

módulos de aprendizagem, um baixo grau de interatividade pode, em certa medida, dificultar, 

desestimular,  gerar  abandono,  insegurança  e  desorientação  nas  atividades  de  ensino-

aprendizagem. Assim, eliminar os problemas de usabilidade e de interatividade proporciona 

aos desenvolvedores do desenho gráfico, arquitetos da informação e produtores de material 

didático,  o  acesso a  um emprego ergonômico dos  elementos de hipermídia  em interfaces 

virtuais, e é isso que nossa proposta de DVA pretende lhes oferecer.

A aplicação dos elementos de composição de hipermídia, de navegação e as áreas de 

focagem  visual  propostos  no  DVA possibilitam  a  criação  de  interfaces  com  navegação 

intuitiva e de fácil utilização. Com isso, espera-se que o leiaute leve interatividade a cursistas 

e tutores, como amplie a produtividade e a satisfação na execução das tarefas. Dessa forma, 

pode-se evitar a evasão de cursistas, minimizar a idéia de ineficiência da educação a distância 

via  Internet,  como  também  disponibilizar  interfaces  que  promovam  a  facilidade  de 

aprendizado,  a  eficiência  de uso,  a facilidade de memorização,  a  baixa  taxa  de erros e a 

satisfação subjetiva.
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Uma interface com grau baixo de interatividade pode induzir o cursista ou tutor ao 

erro, ou mesmo impedi-los de completar as tarefas ou interações pretendidas. Tal situação 

pode influenciar diretamente no sucesso de um AVA ou do módulo de aprendizagem. Por 

exemplo, um portal de notícias que apresenta hipertextos virtuais com parágrafos compostos 

por mais de vinte  linhas, hiperlinks ocultos,  ausência de padrão de marcação cromática e 

rótulos em ALT, reduz o grau de interatividade e a consequente interação. 

Dessa forma, é importante, no projeto de arquitetura de uma interface de hipermídia, 

dar atenção ao desenho do seu leiaute, como também à aplicação de atributos de usabilidade e 

de  navegabilidade  aos  seus  elementos  de  hipermídia.  As  limitações  de  interatividade, 

impossibilidades  de  localização  de  áreas  de  postagem  de  conteúdos  e  de  atividades,  a 

necessidade de reaprender a cada novo acesso ao AVA e aos seus módulos são problemas 

graves  no  contexto  da  educação a  distância  via  Internet.  Para  solucioná-los,  propomos  o 

Design Virtual de Aprendizagem, na forma de um desenho para interface de hipermídia que 

reúne os elementos de navegabilidade e de comunicabilidade próprios de portais de comércio 

eletrônico e de notícias. Essa reunião de arquitetura se justifica pela popularidade desses tipos 

de  interfaces  em  meio  aos  diferentes  perfis  de  cursistas,  mas,  principalmente,  por  sua 

arquitetura objetiva, composta por hiperlinks e conteúdos externos.

O Design Virtual de Aprendizagem se mostra, pois, como um modelo de desenho que 

reúne  os  atributos  de  usabilidade  que  levam  à  interface  de  hipermídia  uma  navegação 

intuitiva, composta por elementos de comunicabilidade comuns aos vivenciados por cursistas 

e tutores  cotidianamente  na Internet

A partir  das  percepções  obtidas  neste  trabalho,  os  estudos  sobre  a  comunicação 

gráfica  em  leiautes  de  hipermídia  terão  continuidade  em  nossas  investigações  sobre  a 

interatividade  em interfaces  interativas  de  TV digital.  Ao lado  disso,  esperamos  também 

contribuir  para  a  ampliação das  ações de  ensino-aprendizagem no âmbito da Educação a 

Distância.
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GLOSSÁRIO

Blogs: contração do termo web log. Site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de 

acréscimos  dos  chamados  artigos,  ou  posts, estes  são,  em  geral,  organizados  de  forma 

cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por 

um número variável de pessoas, de acordo com a política do blog.

Buffer:  região de memória  temporária utilizada para escrita e leitura  de dados. Os dados 

podem ser originados de dispositivos externos ou internos ao sistema. Os buffers podem ser 

implementados em software ou hardware.  Mecanismos utilizados em aplicações multimídia, 

em especial nas aplicações de streaming.

Close-up:  termo   usado  em  fotografia,  cinema  e  história  em  quadrinhos  para  definir  a 

exibição de uma imagem em plano aproximado e com destaque, sendo um tipo de zoom. 

Fechar o foco num ponto

Download: transferência de dados de um computador remoto para um computador local. O 

inverso de upload .

E-books: livro em formato digital que pode ser lido em equipamentos eletrônicos, tais como: 

computadores, pdas e celulares . Os formatos mais comuns de e-books são o pdf e html. 

Largura  de  banda:  medida  da  faixa  de  freqüência,  em hertz,  de  um  sistema  ou  sinal. 

Conceito central em diversos campos de conhecimento, incluindo teoria da informação, rádio, 

processamento de sinais, eletrônica e espectroscopia. Em rádio comunicação corresponde à 

faixa  de  freqüência  ocupada  pelo  sinal  modulado.  Em eletrônica  corresponde  à  faixa  de 

freqüência na qual um sistema tem uma resposta em frequência aproximadamente plana .
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Logado:  ação  necessária  para  acessar  um  sistema  computacional  restrito  inserindo  uma 

identificação e a senha relacionada a ela. Uma vez logado, o usuário passa a ser identificado 

no sistema, sendo restringido ou permitido a acessar recursos do sistema.

Motores de busca:  sistema de software projetado para encontrar informações armazenadas 

em um sistema computacional a partir de palavras-chave indicadas pelo utilizador, reduzindo 

o tempo necessário para encontrar informações.

Multimídia: combinação de um tipo de mídia estática (texto, fotografia, gráfico), com pelo 

menos um tipo de media dinâmica (vídeo, áudio, animação) 

Off-line: indisponibilidade de acesso do usuário à rede ou ao sistema de comunicações. 

On-line:  estar disponível para acesso imediato a uma página de internet, em tempo real. Na 

comunicação instantânea, significa estar pronto para a transmissão imediata de dados, seja por 

meio falado ou escrito. Num contexto de um outro sistema de informação, significa estar em 

plena operação, de acordo com as funções desempenhadas nessa rede ou sistema.

Pixelizado: imagem em baixa resolução na qual seus pixels podem ser visualizados, causando 

distorções. 

Player: termo aplicado para equipamentos (hardware) e software, ou ainda fazer referência à 

combinação de hardware e software.  Dispositivo que recebe o conteúdo dos servidores, e 

reproduz o conteúdo de um ou mais canais para os displays. Um ou mais players podem ser 

organizados em grupos para simplificar a distribuição para diferentes pontos.

Plug-in, add-in ou add-on:  programa de computador usado para adicionar funções a outros 

programas maiores, provendo alguma funcionalidade especial ou muito específica. geralmente 

pequeno e leve, é usado somente sob demanda.
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Podcasts:  forma de publicação de arquivos de mídia digital (áudio, vídeo,  foto, pps) pela 

Internet, através de um feed rss, que permite aos utilizadores acompanhar a sua atualização. 

Assim, é possível o acompanhamento e/ou download automático do conteúdo de um podcast.

Site: conjunto de páginas web, isto é, de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo http 

na Internet. o conjunto de todos os sites públicos existentes compõe a web. As páginas num 

site  são  organizadas  a  partir  de  um  url básico,  ou  sítio  onde  fica  a  página  principal,  e 

geralmente residem no mesmo diretório de um servidor. As páginas são organizadas dentro do 

site numa hierarquia observável no url, embora as hiperligações entre elas controlem o modo 

como o leitor se apercebe da estrutura global, modo esse que pode ter pouco a ver com a 

estrutura hierárquica dos arquivos do site.

Splash  pages:  página  de  abertura  aparece  em  alguns  sites  antes  da  verdadeira  página 

principal. seus editores possivelmente esperam que produzam um efeito semelhante à abertura 

de  um filme ou de uma conferência,  atraindo a  atenção dos  visitantes e  oferecendo uma 

experiência diferenciada.

Stream: tecnologia transmitida em podcast que possibilita a compressão de arquivos de vídeo 

ou  de  áudio,  de  modo que  eles  possam ser  visualizados  ou ouvidos  enquanto  vão  sendo 

copiados,  não  necessitando  que  o  download  do  arquivo  se  complete  para  iniciar  a  sua 

execução. Os plug-ins necessários podem ser o real player, o vivoactive, o vdo live, etc.

Web, world wide web ou www: sistema de documentos em hipermídia que são interligados e 

executados na internet.

Webcam:  câmera  de  vídeo  de  baixo  custo  que  capta  imagens  e  as  transfere  para  um 

computador. 
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ANEXO 1

ANÁLISE DE NAVEGABILIDADE

"E-PROINFO" "TV E VÍDEO" "RÁDIO" "MATERIAL IMPRESSO" "INFORMÁTICA"

Top menus  e 
barra de menu:

Ocorrem na página inicial nos 
ícones “inscrição”, 
“entidade”, “suporte” e 
“download”.

A barra de menu está bem 
situada no cabeçalho, mas 
possui efeito rollover.

Top menu: hiperlinks 
“"avançar"”, “"retroceder"” e 
“página inicial” são 
aplicados no formato 
unidirecional no cabeçalho.

Barra de menu: em 
rollover.

Top menu: ocorre apenas 
para os hiperlinks 
“"avançar"”, “página inicial” 
e “"retroceder"”.

Barra de menu: não ocorre.

Top menu: em hiperlink 
exclusivo para retornar ao 
início do módulo.

Barra de menu: não ocorre.

Top menu: não ocorre.

Barra de menu: não ocorre.

Comentários:
A aplicação do menu em 
rollover prejudica a 
visualização dos conteúdos 
internos dos hiperlinks  e a 
ação de acessá-los.

A dispersão dos menus em 
meio aos hipertextos das 
páginas dificulta o acesso e a 
interação. 

São suficientes para o tipo de 
leiaute aplicado no módulo.

O botão do top menu poderia 
estar incorporado às abas dos 
conteúdos para manter o 
mesmo padrão gráfico.

A metáfora da cidade utiliza 
hiperlinks  ocultos em ícones, fato 
que dificulta a navegação e exige 
mais tempo e esforço cognitivo 
para a exploração da interface.

Menus para 
navegação lateral 
esquerda:

Ocorre apenas nos hiperlinks 
de acesso aos módulos.

Ocorrem, mas em rollover. Ocorrem e são todos 
externos , mas não possuem 
marcação cromática nem são 
hierarquizados.

Ocorrem em forma de abas. Ocorrem os ícones escola e 
biblioteca.
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Comentários:

O AVA possui barra de 
navegação no topo da página 
para que os conteúdos dos 
módulos fixem seus menus de 
navegação no lado esquerdo.

Ocultam conteúdo e amplia o 
esforço cognitivo.

Promove uma boa 
navegação, mas poderia 
otimizá-la se houvesse a 
aplicação de padrão 
cromático para identificação 
dos já acessados, como de 
sua hierarquia.

Promove uma boa navegação, 
mas poderia otimizá-la se 
houvesse a aplicação de 
padrão cromático para 
identificação dos já 
acessados, como de sua 
hierarquia.

A metáfora utilizada distribui os 
hiperlinks  em ícones por toda a 
extensão das páginas; fato que 
amplia o esforço cognitivo.

Menus botão:
Ocorre no hiperlink de login, 
enquete.

No rodapé há menus, mas 
não são demarcados como 
botões.

No rodapé há o hiperlink 
voltar ao topo, mas não é 
demarcado.

Não há. Não há.

Comentários: Não segue um padrão no 
leiaute do AVA.

Impede a identificação de 
hiperlinks .

Impede a identificação de 
hiperlinks .

Impede mais uma 
possibilidade de navegação .

Impede mais uma possibilidade de 
navegação .

Barra de navegação 
lateral direita: 

Ocorre para e-mensagens, 
notícias e novidades.

Não ocorre. Não há. Ocorrem as abas introdução, 
assuntos, leituras, atividades e 
referências.

Ocorrem os ícones cinema, salão 
de jogos e café.

Comentários:
É bem aplicado, pois é 
utilizada como área de valor 
agregado para fornecer 
informações aos cursistas.

O leiaute aplicado 
desvaloriza esse tipo de 
aplicação.

O leiaute aplicado valoriza a 
navegação tradicional a 
esquerda.

O menu em abas distribui 
harmonicamente o conteúdo 
gerando legibilidade e baixo 
esforço cognitivo.

Os hiperlinks  são dispostos em 
toda a extensão da página sem 
formar padrões, isso amplia 
esforço cognitivo.

Links de páginas 
internas: 

Apresenta problemas, já que 
para acessar o conteúdo dos 
módulos percorrem-se quatro 
links 
login>turma>módulo>conteúd
o do módulo>acesso ao 
conteúdo do módulo.

São acionados  2 hiperlinks .

Menu> Palavras iniciais.

É acionado 1 hiperlink para 
acesso à barra de menu.

São acionados  2 hiperlinks .

Clique aqui para começar a 
estudar. Bom Proveito!> 
primeira etapa.

São acionados 5 hiperlinks 
Menu>o processo de ensino-
aprendizagem>etapa 1 
index>escola>apoio.

Comentários:
Há um excesso de 
acionamento de hiperlinks , 
ocultos ou não, para chegar 
até os módulos.

Ocorre baixo número de 
acionamento de hiperlinks , 
mas eles são mal 
distribuídos.

O conteúdo é facilmente 
identificado; ocorre baixo 
número de acionamento de 
hiperlinks , mas eles não são 
hierarquizados, nem 
identificados quando já 
acionados.

O conteúdo é facilmente 
identificado; ocorre baixo 
número de acionamento de 
hiperlinks , mas eles não são 
hierarquizados, nem 
identificados quando já 
acionados.

A aplicação da metáfora da cidade 
com hiperlinks  como ícones não 
rotulados aumenta o esforço 
cognitivo.
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Caixas de Login: 
Correm para der acesso aos 
módulos.

Não há. Não há. Não há. Não há.

Comentários:
Caixas de login
É situada em área de grande 
focagem visual

  _____  _____ _____ _____

Botões-ordem: 
Não ocorre. hiperlinks  "avançar" e 

"retroceder" no topo da 
página e no rodapé. Não 
possuem o mesmo padrão 
gráfico.

Ícones "avançar" e 
"retroceder" , em forma de 
seta, no topo da página.

Não há. Não há.

Comentários:
O AVA não aplica uma 
navegação linear, isso impede 
um tipo de navegação típica 
de cursistas que acessam o 
AVA pela primeira vez.

Amplia a navegabilidade 
para cursistas iniciantes ou 
com pouco hábito de utilizar 
a Internet.

Amplia a navegabilidade 
para cursistas iniciantes ou 
com pouco hábito de utilizar 
a Internet.

Os menus em abas  simulam 
os botões-ordem.

Reduz a navegabilidade para 
cursistas iniciantes ou com pouco 
hábito de utilizar a Internet.

breadcrumbs: Não ocorre. Não há. Não há. Não há. Não há.

Comentários: Promoveria a orientação dos 
cursistas no leiaute.

Promoveria a orientação dos 
cursistas no leiaute.

Promoveria a orientação dos 
cursistas no leiaute.

Promoveria a orientação dos 
cursistas no leiaute.

Promoveria a orientação dos 
cursistas no leiaute.

Links Externos: 
Todos os hiperlinks  abrem na 
mesma aba, fato que 
interrompe o login.

Abrem em outra janela. Abrem em outra janela. Abrem em outra janela. Abrem em outra janela.

Comentários:
Gera irritação e abandono da 
interface.

Facilita a navegação, facilita 
a memorização de navegação 
e reduz o esforço cognitivo.

Facilita a navegação, facilita 
a memorização de navegação 
e reduz o esforço cognitivo.

Facilita a navegação, facilita a 
memorização de navegação e 
reduz o esforço cognitivo.

Facilita a navegação, facilita a 
memorização de navegação e 
reduz o esforço cognitivo.
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Anúncios 
publicitários: 

Ocorre dentro do quadro 
mural, que está localizado 
abaixo do cabeçalho da 
logomarca "E-Proinfo". As 
mensagens são veiculadas 
como texto  com  animação 
intermitente de baixo para 
cima do citado quadro.

Ocorrem no rodapé da página 
principal.

Não há. Não há. Não há. Não há.

Comentários:
Utiliza um espaço secundário 
da interface para  fornecer 
informações.

___ ___ ___ ___

Mapa do site: Não ocorre. Não há. Ocorre. Não há. Não há.

Comentários:
Impede uma visão global da 
arquitetura do AVA.

É um apoio para cursistas 
iniciantes.

Impede uma visão global da 
arquitetura do módulo e uma 
navegação a partir da 
visualização de todos os 
hiperlinks  em arquiteturas 
complexas.

É um apoio para cursistas 
iniciantes.

Promove uma visão global 
da arquitetura do módulo e 
uma navegação a partir da 
visualização de todos os 
hiperlinks  em arquiteturas 
complexas.

É um apoio para cursistas 
iniciantes.

Impede uma visão global da 
arquitetura do módulo e uma 
navegação a partir da 
visualização de todos os 
hiperlinks  em arquiteturas 
complexas.

É um apoio para cursistas 
iniciantes.

Impede uma visão global da 
arquitetura do módulo e uma 
navegação a partir da visualização 
de todos os hiperlinks  em 
arquiteturas complexas.

É um apoio para cursistas 
iniciante



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             169
_________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO 2

AVA "E-PROINFO" - ANÁLISE DE INTERATIVIDADE DOS ELEMENTOS DE HIPERMÍDIA

Hipertexto Virtual  

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Fontes não serifadas. x Item positivo: as fontes não apresentam serifas.

2-Corpo da fonte de 10 a 12 pontos. x Item positivo:  fontes com 12 pontos para os hipertextos em 
geral e corpo 10 para as legendas das imagens.

3-Utilização de legendas ou transcrição do áudio. x  Item negativo: não ocorre.

4-Uso de no máximo duas famílias tipográficas. x Item positivo: uso de apenas uma fonte: Arial e Verdana.

5-Variação de caixa alta e baixa. x Item positivo: ocorre.

6-Uso de itálico e/ou negrito para destaque e citações. x Item positivo: ocorre negrito para destaque.
Item negativo: não ocorre itálico.

7-Não apresenta  efeitos intermitentes de brilho e 
luminosidade.

x Item positivo: os hipertextos não apresenta.  efeitos 
intermitentes de brilho e luminosidade.

8-Não há uso do hífen. x Item positivo: os parágrafos não são hifenizados.

9-Alinhamentos à esquerda. x Item positivo: os parágrafos são alinhados à esquerda.

10-Uso de grupos de hipertextos independentes com 
parágrafos de no máximo vinte linhas  

x Item positivo: ocorre.

11-Adição de gráficos vetoriais com mesmo padrão semântico. x Item positivo: ocorre.

12-Máximo de cinco de linhas por parágrafo. x Item positivo: ocorrem parágrafos de três a cinco linhas.
Item negativo: ocorrem parágrafos com oito linhas. 

13-Máximo de quarenta caracteres por linha do parágrafo. x Item positivo: ocorre nas estruturas de tópicos.
Item  negativo:  parágrafos  apresentam  de  119  a   127 
caracteres.

14-Ampliação do texto. x Item negativo:  não ocorre. Interfere na usabilidade.
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15-Possibilidade de impressão dos textos extensos. x Item negativo:  não ocorre. Interfere na usabilidade.

16-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo para 
download de impressão e leitura.

x Item negativo: não ocorre.

17-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: a não aplicação dos marcadores ALT impede a 
ampliação semântica dos hipertextos.

Cor

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo  abordado. x Item negativo: os tons predominantes são frios  e aparentam 
semelhança com instituições bancárias.

2-Destacar itens e/ou áreas temáticas que devam atrair a 
atenção do cursista.

x Item positivo: ocorre.

3-Como marcador em barras de menu e hiperlinks . x Item positivo: ocorre.

4-hiperlinks  com padrão cromático de marcação para 
acessados e não acessados.

x Item  negativo:  não  ocorre.  Interfere  na  usabilidade  e 
navegabilidade.

5-Para demarcar grupos temáticos. x Item positivo:  ocorre nos títulos das seções das etapas dos 
módulos,  na  barra  de  menu,  nas  áreas  de  login,  notícias, 
mensagens e novidades.

6-Uso de cores quentes apenas como marcadores. x Item  positivo:  ocorre   para  destacar  os  módulos  já 
encerrados, no topo da área de download e na barra de menu 
do hiperlink ajuda.
Item negativo: os demais destaques ocorrem com cores frias, 
especificamente o azul,  preto e branco

7-Uso de no máximo duas cores nas famílias tipográficas, uma 
para o título e outra para o corpo do texto.

x Item positivo:  não ocorre. Há uso de azul, preto e branco.

8-Cores neutras nos planos de fundo. x Item positivo: ocorre.

9-Não reduz ou impede a função de um elemento de 
hipermídia.

x Item negativo: impede a função de identificação de hiperlink. 
Poderia ser melhor empregada quando relacionada a gráficos 
vetoriais, como marcador e para destaque de áreas de acesso 
prioritário.
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10-Os tons utilizados não geram fadiga  (azul próximo ao 
vermelho).

x Item positivo:  geram fadiga.

11-Os tons utilizados não geram vibrações, ilusões de sombras 
e imagens sobrepostas  (contrastes entre vermelho-verde, azul-
amarelo, verde-azul e vermelho-azul).

x Item positivo: geram vibração.

Ícone

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Representam signos comuns aos cursistas da interface. x Item positivo: ocorre.

3-Apresentam o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático. x Item negativo: os ícones apresentam padrões gráficos e 
tamanhos diferentes.

4-Seu desenho amplia o significado do hipertexto virtual. x Item positivo: ocorre.

5-Possuem aparência simplificada. x Item  negativo:  os  desenhos  possuem  excesso  de  gráficos 
vetoriais e cores.

6-Acompanham marcador ALT. x Item positivo:  apenas os ícones da página principal.
Item negativo: repetem o título do hiperlink.

7-São facilmente diferenciados entre si. x Item positivo: ocorre.

8-Acompanham rótulos. x Item positivo: ocorre.

9-São recursos alternativos  à barra de menu. x Item negativo: funcionam como barra de menu.

10-São legíveis em ampliações e reduções da interface. x Item positivo: ocorre.

11-Apresentam animação apenas para itens de destaque. x Item negativo: ocorre animação de destaque  apenas no item 
“mural”.

12-Não apresentam som. x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição 
sonora.

13-Apresentam diferenciação cromática quando utilizados 
como botões.

x Item negativo: não ocorre.
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Hiperlinks 

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e com 
padrão cromático de acesso.

x Item  negativo:  há  o  uso  de  negrito  e  sublinhado,  mas  o 
padrão cromático não segue padrões de usabilidade.

2-hiperlinks  em itálico apenas para destaque no corpo do 
texto.

x Item  negativo:  impede  que  itens  importantes  sejam 
identificados.

3-Como imagem acompanham rótulos. x Item positivo: impede a identificação e ampliação semântica.

4-Hiperlink como animação para item em destaque . x Item negativo: não ocorre.

5-Hiperlink como hipertexto virtual, cor, e elementos gráficos. x Item negativo: os hiperlinks  apresentam diferentes  padrões 
gráficos e cromáticos, mas fora dos atributos de usabilidade.

6-Ligações unidirecionais. x Item positivo: áreas de login.
Item negativo: tutorial de ajuda.

7-Ligações bidirecionais. x Item negativo: não possibilitam acessos aos conteúdos em 
diferentes opções. Não apresenta hiperlink específico para 
voltar para a página inicial, assim o cursista tem que acionar 
sempre o logotipo do AVA.

8-Grupo de palavras para um destino. x Item negativo:  ocorre em todos os  títulos das  seções e  na 
barra de menu.

9-Âncora. x Item negativo: não ocorre.

10-Um link para múltiplos links. x Item positivo: ocorre nos hiperlinks  da página principal que 
direcionam  para domínios externos e para downloads.
Item negativo: não ocorre para aplicação de mapa do site.

11-Múltiplos links para um link. x Item  negativo:  não  ocorre.  Poderia  ser  aplicado  em  uma 
seção de mapa do AVA.

12-Plurissemântico. x Item negativo:  impede a busca de conteúdos por palavras-
chave.

13-hiperlinks  no formato árvore, lista, degraus, rollover e ou 
corpo do texto.

x Item positivo: ocorrem os hiperlinks  do tipo lista e corpo do 
texto.
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Item negativo: menu rollover.

14-Barra de menu no formato breadcrumb. x Item negativo: ocorre apenas na seção ajuda on-line, mas não 
atende aos padrões de usabilidade. O cursista não identifica a 
sua função.

15-Barra de menu no formato abas. x Item negativo: sua não aplicação impede a melhor orientação 
do cursista.

16-Acompanham marcador ALT. x Item  negativo: a  logomarca  e  o  símbolo  do  "E-Proinfo" 
funcionam  com  hiperlinks   para  a  página  inicial  e 
acompanham ALT indicativo de página inicial.

17-Visíveis em todas as páginas. x Item positivo: após o login são visíveis em todas as páginas.
Item negativo: nos  hiperlinks   de domínio público  não são 
visíveis em todas as páginas.

Animação

 Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo:  ocorre  animação  apenas  nos  conteúdos 
hipertextuais do mural.

2-Diferenciam-se dos anúncios. x Item positivo: amplia a orientação do cursista e realização de 
tarefas.

3-No carregamento do site ocorre como barra carregamento 
progressiva.

x Item positivo: acelera o carregamento da página.

4-Não solicita a instalação de plugins ou softwares. x Item positivo: não ocorre.

5-Reprodução  intermitente. x Item negativo:  ocorre  reprodução  intermitente  na página 
introdutória.

6-Botão para nova reprodução e interrupção. x Item negativo:  não ocorre. Impede a releitura ou interrupção 
da animação.

7-Animações possuem ausência de som. x Item positivo: a ausência de som evita poluição sonora.

8-Logotipo, slogan ou o título principal são estáticos. x Item positivo:  ocorre.
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Som

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: não ocorre aplicação de som .

2-Indica erro. x Item negativo: não ocorre.

3-Indica ações de sistema. x Item negativo: não ocorre.

4-Indica solicitação de permissões ao cursista. x Item negativo: não ocorre.

5-Indica a realização ou finalização de uma tarefa. x Item negativo: não ocorre.

6-Indicar a inicialização ou encerramento de software e/ou 
sistema operacional.

x Item negativo: não ocorre.

7-Indicar a abertura, maximização, minimização e fechamento 
de janelas.

x Item negativo: não ocorre.

8-Indica o acionamento de downloads. x Item negativo: não ocorre.

9-Presença de botão liga/desliga e volume. x Item negativo: não ocorre.

10-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item negativo: não ocorre.

Vídeo

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.

2-Adição de recursos interativos para cursistas de webcam. x Item negativo: impede a interatividade e interação.

3-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes 
do download.

x Item negativo: não ocorre.

4-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item negativo: não ocorre.

5-Adição de legendas. x Item negativo: impede a acessibilidade.

6-Os arquivos disponibilizados em players. podem ser 
visualizados em outras versões/formatos. 

x Item negativo: impede a acessibilidade.

7-Conteúdo adaptado para web. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.
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8-Conteúdos com até cinco minutos de duração. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.

9-Arquivos com 20 a 30MB. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.

10-Carregamento do arquivo  em buffer. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.

11-Imagens não pixelizadas. x Item negativo: não ocorre aplicação de vídeos.

Imagens

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: descreve o módulo ofertado.

2-Há a aplicação de legendas. x Item negativo: não ocorre aplicação de imagens. Reduz a 
comunicabilidade.

3-Formato disponível em GIF, JPEG, PNG ou TIFF. x Item positivo: JPEG.

4-Não há imagens como plano de fundo. x Item positivo: amplia a usabilidade, navegabilidade e 
comunicabilidade.

5-Há legibilidade entre as imagens em primeiro plano e a cor 
do leiaute.

x Item positivo: amplia a usabilidade, navegabilidade e 
comunicabilidade.

6-Todas acompanham marcadores ALT . x Item negativo: não ocorre.

7-Número de imagens na página não compromete seu 
carregamento.

x Item positivo: não compromete o tempo de carregamento do 
AVA.

8-Não há uso de imagens como ícones. x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

9-Ampliam o significado do texto. x Item negativo: a imagem é ilustrativa e de tamanho reduzido.

10-Alinhamento a esquerda. x Item positivo: ocorre.

11-Não companham som. x Item positivo: não ocorre.

12-Resolução entre 72dpi a 100dpi. x  Item negativo:  imagens com 221dpi.

13-Uso de thumbnails. x Item negativo: não ocorre.
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Gráficos Vetoriais

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possuem relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: apresenta um desenho gráfico que difere em 
seu  desenho  primário  (aplicação  de  linhas,  curvas  e 
alinhamento).

2-Uso como demarcação de áreas temáticas. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

3-Como marcadores. x Item negativo: não ocorre em todas as seções .

4-Como marcação de hiperlinks . x Item positivo: ocorre, mas não aplica padrões de usabilidade.

5-Em ícones. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade, 
comunicabilidade e reduz o tempo de carregamento da página.

6-Em elementos de plano de fundo. x Item positivo:  ocorre como marcadores de áreas temáticas e 
de login.

7-Acompanha marcador ALT. x Item  negativo:  apenas  nos  ícones  da  página  inicial 
“inscrição”,“entidade”, “suporte” e “download”.

Leiaute

Atributos de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: não aplica um desenho com o mesmo padrão 
de aplicação de linhas, formas, fontes, cores e alinhamento.

2-Hierarquia da informação. x Item positivo: os conteúdos, itens da barras de menu e ícones 
são dispostos hierarquicamente.

3-Foco e ênfase. x Item positivo: ocorre, mas não aplica o padrão cromático dos
 hiperlinks  e isso dificulta a identificação de itens e áreas de 
conteúdo.

4-Estrutura e Equilíbrio. x Item negativo:  o desenho  do leiaute  e  a  não  aplicação de 
padrões mínimos de usabilidade para hiperlinks  e organização 
de  conteúdo  comprometem  a  navegabilidade  e 
comunicabilidade do AVA.
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5-Relação de Elementos. x Item  negativo:  poderia  ser   potencializada  a  partir  da 
aplicação  de  atributos  de  usabilidade  e  de  um  conceito 
unificado  no  desenho  do  leiaute  entre  os  elementos  de 
hipermídia do módulo. 

6-Unidade de Integração. x Item negativo: os conteúdos dos módulos veiculados no AVA 
"E-Proinfo" não possuem nenhuma relação entre seus leiautes 
e  a  funcionalidade  dos  elementos  de  hipermídia  são 
divergentes.

7-Rolagem horizontal. x Item  positivo: a  sua  não  aplicação  amplia  a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

8-Máximo duas dobras. x Item negativo: as dobras variam de uma a quatro.

9-Há elementos de interação. x Item  positivo:  área  para   sala  de  bate-papo,  fórum  de 
discussão e e-mail.

Total de atributos analisados:116 Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável AVA "E-PROINFO"

GRAU DE INTERATIVIDADE:

MÉDIO

Total de atributos  aplicados: 116 26 23 18 49

Total de atributos  positivos: 54

Total de atributos  negativos: 71

Hipertexto Virtual Cor Ícone hiperlinks Animação Som Vídeo Imagem Gráficos 
Vetoriais

Leiaute

Total de Atributos: 116 17 11 13 17 8 10 11 13 7 9

Positivos 12 8 8 5 6 0 0 7 4 4

Negativos 8 4 6 16 2 10 11 6 3 5

Grau de interatividade Alto Médio Médio Baixo Médio Nulo Nulo Médio Médio Médio
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ANEXO 3

MÓDULO "TV E VÍDEO" – ANÁLISE DE INTERATIVIDADE DOS ELEMENTOS DE HIPERMÍDIA

Hipertexto Virtual  

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Fontes não serifadas. x Item positivo: as fontes não apresentam serifas.

2-Corpo da fonte de 10 a 12 pontos. x Item positivo: fontes com 12 pontos para os hipertextos em geral 
e corpo 10 para as legendas das imagens.

3-Utilização de legendas ou transcrição do áudio. x Item negativo:  não há legendas e a transcrição de áudio ocorre 
como sinopse.

4-Uso de no máximo duas famílias tipográficas. x Item positivo: uso de Verdana e ArialMT.

5-Variação de caixa alta e baixa. x Item positivo: ocorre.

6-Uso de itálico e/ou negrito para destaque e citações. x Item positivo: ocorre o destaque em negrito 
Item negativo: itálico apenas para citações bibliográficas.

7-Não apresenta  efeitos intermitentes de brilho e 
luminosidade.

x Item positivo: os hipertextos não apresenta  efeitos intermitentes 
de brilho e luminosidade. 

8-Não há uso do hífen. x Item negativo: ocorre uso de hífen.

9-Alinhamentos à esquerda. x Item positivo: ocorre .

10-Uso de grupos de hipertextos independentes com 
parágrafos de no máximo vinte linhas. 

x Item negativo: não ocorre, mas são aplicados espaço duplo entre 
os parágrafos.

11-Adição de gráficos vetoriais com mesmo padrão 
semântico.

x Item positivo: ocorre.

12-Máximo de cinco de linhas por parágrafo. x Item negativo: o número de linhas de cada parágrafo varia entre 
dois e vinte linhas.

13-Máximo de quarenta caracteres por linha do parágrafo. x Item negativo: os textos apresentam de 57 caracteres, nos textos 
em destaque e atividades,  a 129 caracteres para os demais textos.
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14-Ampliação do texto. x Item positivo: ocorre.

15-Possibilidade de impressão dos textos extensos. x Item positivo: ocorre.

16-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo 
para download de impressão e leitura.

x Item  negativo:  os  cursistas  desconhecem  características 
funcionais do arquivo.

17-Acompanham marcador ALT. x Item negativo:  a não aplicação dos marcadores ALT impede a 
ampliação semântica dos hipertextos .

Cor

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo  abordado. x Item  negativo:a  combinação  de  vermelho  e  amarelo  é  própria 
para produtos alimentícios.  

2-Destacar itens e/ou áreas temáticas que devam atrair a 
atenção do cursista.

x Item positivo: ocorre.

3-Como marcador em barras de menu e hiperlinks . x Item negativo: não aplica o padrão de usabilidade.

4-hiperlinks  com padrão cromático de marcação para 
acessados e não acessados.

x Item  negativo:  não  ocorre  em  nenhum  hiperlink ou  barra  de 
menu.

5-Para demarcar grupos temáticos. x Item positivo:  ocorre nos títulos dos conteúdos e para destacar 
tópicos e definições consideradas importantes.
Item negativo: não demarca áreas temáticas.

6-Uso de cores quentes apenas como marcadores. x Item  negativo:  o vermelho  e  amarelo  predominam em todo  o 
módulo.  Cores  frias  como  preto  e  cinza  são  utilizados, 
respectivamente,   para destacar  o  palavras no corpo do texto e 
como hiperlinks  no rodapé de todas as páginas do módulo .

7-Uso de no máximo duas cores nas famílias tipográficas, 
uma para o título e outra para o corpo do texto.

x Item negativo: são utilizadas quatro cores – branco para títulos de 
conteúdo, hiperlinks  unidirecionais da barra de menu e no botão 
de  menu;  vermelho  para  subtítulos  de  conteúdos  e  hiperlinks 
fixos da barra de menu “créditos”, “fontes”, “home” e “imprimir”; 
cinza os hipertextos em geral, amarelo para hiperlinks  da barra de 
menu e de atividades.

8-Cores neutras nos planos de fundo. x Item positivo: ocorre.
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9-Não reduz ou impede a função de um elemento de 
hipermídia.

x Item negativo:  impede a função de identificação de hiperlink e 
as  cores  utilizadas  como  padrão,  vermelho  e  amarelo,  são 
utilizadas em demasia e não apenas como marcadores.

10-Os tons utilizados não geram fadiga  (azul próximo ao 
vermelho).

x  Item negativo: o excesso de vermelho gera fadiga.

11-Os tons utilizados não geram vibrações, ilusões de 
sombras e imagens sobrepostas  (contrastes entre vermelho-
verde, azul-amarelo, verde-azul e vermelho-azul).

x Item negativo: o vermelho e amarelo gera vibração.

Ícone

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Representam signos comuns aos cursistas da interface. x Item positivo: ocorre.

3-Apresentam o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático. x Item positivo: ocorre.

4-Seu desenho amplia o significado do hipertexto virtual. x Item positivo: ocorre apenas na barra de menu no topo da página. 
Nas demais aplicações são utilizados apenas como marcadores.

5-Possuem aparência simplificada. x Item positivo: ocorre.

6-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: impede a ampliação semântica.

7-São facilmente diferenciados entre si. x Item positivo: ocorre.

8-Acompanham rótulos. x Item negativo: a não aplicação de rótulos impede a identificação 
e ampliação semântica .

9-São recursos alternativos  à barra de menu. x Item negativo:  ocorre apenas nos ícones  fixados no menu do 
topo da página - “créditos”, “fontes”, “home” e “imprimir”.

10-São legíveis em ampliações e reduções da interface. x Item positivo: ocorre.

11-Apresentam animação apenas para itens de destaque. x Item negativo: não ocorre animação.

12-Não apresentam som. x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição 
sonora.

13-Apresentam diferenciação cromática quando utilizados 
como botões.

x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição 
sonora
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Hiperlinks 

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e com 
padrão cromático de acesso.

x Item positivo: as marcações de hiperlink variam entre o negrito e 
sublinhado.
Item  negativo:   o  padrão  cromático  de  usabilidade  não  é 
utilizado.

2-hiperlinks  em itálico apenas para destaque no corpo do 
texto.

x Item negativo: não há hiperlinks  em itálico.

3-Como imagem acompanham rótulos. x Item  negativo: interfere  na  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

4-Hiperlink como animação para item em destaque. x Item negativo: não ocorre.

5-Hiperlink como hipertexto virtual, cor e elementos 
gráficos.

x Item positivo: ocorre na barra de menu em rollover e nos botões 
voltar e avançar da barra de menu no topo da página.
Item negativo: não ocorre em todos os itens.

6-Ligações unidirecionais. x Item negativo: ocorre na página de abertura.
Item positivo: ocorre  nos  botões  voltar  e  avançar  da  barra  de 
menu no topo e do rodapé da página, e no hiperlink no rodapé “ir 
para o topo da página”.

7-Ligações bidirecionais. x Item negativo: não atendem aos atributos de usabilidade.

8-Grupo de palavras para um destino. x Item positivo: no hiperlink do rodapé “ir para o topo da página” e 
no menu em rollover no topo da página.
Item negativo: são aplicados no corpo do texto.

9-Âncora. x Item negativo:  ocorre no menu principal.

10-Um link para múltiplos links. x Item positivo: ocorre no hiperlink início do módulo.

11-Múltiplos links para um link. x Item positivo:  a partir de todos os  hiperlinks   pode-se acessar a 
página inicial.

12-Plurissemântico. x Item negativo: impede a busca de conteúdos por palavras-chave.

13-hiperlinks  no formato árvore, lista, degraus, rollover e ou 
corpo do texto.

x Item negativo: o modelo rollover não é indicado para interfaces 
educacionais.
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Item positivo:  modelo corpo do texto.

14-Barra de menu no formato breadcrumb. x Item negativo: sua não aplicação impede a orientação do cursista.

15-Barra de menu no formato abas. x Item negativo: sua não aplicação impede a melhor orientação do 
cursista.

16-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: não ocorre em nenhum item.

17-Visíveis em todas as páginas. x Item positivo:   hiperlinks   que integram o topo da página e  o 
rodapé são sempre visíveis.
Item negativo: o menu principal é oculto.

Animação

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: não ocorrem  animações.

2-Diferenciam-se dos anúncios. x Item positivo: não ocorre.

3-No carregamento do site ocorre como barra carregamento 
progressiva.

x Item positivo: não há barra de carregamento.

4-Não solicita a instalação de plugins ou softwares. x Item positivo: não ocorre.

5-Reprodução  intermitente. x Item positivo: não ocorre.

6-Botão para nova reprodução e interrupção. x Item negativo: interfere na usabilidade e comunicabilidade.

7-Animações possuem ausência de som. x Item positivo: não ocorre.

8-Logotipo, slogan ou o título principal são estáticos. x Item positivo: ocorre.

Som

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo ocorre aplicação de som nos conteúdos dos players.

2-Indica erro. x Item negativo: não ocorre.

3-Indica ações de sistema. x Item negativo: não ocorre.

4-Indica solicitação de permissões ao cursista. x Item negativo: não ocorre.
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5-Indica a realização ou finalização de uma tarefa. x Item negativo: não ocorre.

6-Indicar a inicialização ou encerramento de software e/ou 
sistema operacional.

x Item negativo: não ocorre.

7-Indicar a abertura, maximização, minimização e 
fechamento de janelas.

x Item negativo: não ocorre.

8-Indica o acionamento de downloads. x Item negativo: não ocorre.

9-Presença de botão liga/desliga e volume. x Item negativo: não ocorre.

10-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item negativo: não ocorre.

Vídeo

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Adição de recursos interativos para cursistas de webcam. x Item negativo: impede a interatividade e interação.

3-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes 
do download.

x Item negativo: não ocorre.

4-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto, x Item negativo: não ocorre.

5-Adição de legendas. x Item negativo: são aplicadas apenas como estrutura de tópicos.

6-Os arquivos disponibilizados em players podem ser 
visualizados em outras versões/formatos.

x Item negativo: visualização só ocorre no formato AVI.

7-Conteúdo adaptado para web. x Item positivo: ocorre.

8-Conteúdos com até cinco minutos de duração. x Item positivo: ocorre.

9-Arquivos com 20 a 30MB. x Item negativo: os arquivos possuem 145 a 180MB.

10-Carregamento do arquivo  em buffer. x Item negativo: não ocorre.

11-Imagens não pixelizadas. x  Item negativo: não ocorre as imagens são pixelizadas.
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Imagens

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: amplia a comunicabilidade.

2-Há a aplicação de legendas. x Item negativo: interfere a usabilidade.

3-Formato disponível em GIF, JPEG, PNG ou TIFF. x Item positivo: em JPEG.

4-Não há imagens como plano de fundo. x Item negativo:imagem como plano de fundo apenas na primeira 
página.
Item positivo: não ocorre em outras páginas.

5-Há legibilidade entre as imagens em primeiro plano e a cor 
do leiaute.

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

6-Todas acompanham marcadores ALT . x Item negativo: impede a ampliação a semântica.

7-Número de imagens na página não compromete seu 
carregamento.

x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

8-Não há uso de imagens como ícones. x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

9-Ampliam o significado do texto. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

10-Alinhamento a esquerda. x  Item negativo: as imagens são fixadas aleatoriamente.

11-Não companham som. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

12-Resolução entre 72dpi a 100dpi. x  Item negativo: apresentam resolução entre 120 e 178dpi.

13-Uso de thumbnails. x Item negativo: a ausência aumenta a poluição visual e a aplicação 
de grupos de imagens.
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Gráficos Vetoriais

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possuem relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Uso como demarcação de áreas temáticas. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

3-Como marcadores. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

4-Como marcação de hiperlinks . x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

5-Em ícones. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

6-Em elementos de plano de fundo. x Item positivo: a utilização desta aplicação no módulo não 
interfere na usabilidade do módulo.

7-Acompanha marcador ALT. x Item negativo: impede a ampliação a semântica.

Leiaute

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: os elementos de hipermídia não apresentam 
relação com o tema nem a elementos comuns da internet.

2-Hierarquia da informação. x Item  positivo: os  conteúdos,  barras  de  menu,  hiperlinks   e 
imagens são dispostos hierarquicamente.

3-Foco e ênfase. x Item positivo: ocorre na barra de menu superior.
Item negativo: nos itens de destaque ao longo do corpo do texto 
os hiperlinks  aparecem dispersos.

4-Estrutura e Equilíbrio. x Item  negativo:  a  estrutura  apresentada  é  uniforme,  mas 
compromete  o  equilíbrio,  pois  apresenta  hiperlinks   que  se 
desdobram ampliando a rolagem vertical.

5-Relação de Elementos. x Item  positivo:  ocorre  por  meio  da  aplicação  de  um  padrão 
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gráfico.
Item  negativo:  não  aplica atributos  de  usabilidade  entre  os 
elementos de hipermídia do módulo. 

6-Unidade de Integração. x Item negativo:  os conteúdos dos outros módulos e do AVA "E-
Proinfo"  não  ocorre  nenhuma  relação  entre   seus  leiautes  e  a 
funcionalidade dos elementos de hipermídia são divergentes.

7-Rolagem horizontal. x Item  positivo: a  sua  não  aplicação  amplia  a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

8-Máximo duas dobras. x Item negativo: as dobras variam de uma a seis.

9-Há elementos de interação. x Item negativo: impede a comunicação entre cursistas.

Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável MÓDULO "TV E VÍDEO"

GRAU DE INTERATIVIDADE

MÉDIO

Total de atributos aplicados:116 36 17 20 43

Total de atributos  positivos: 58

Total de atributos  negativos: 69

Hipertexto Virtual Cor Ícone hiperlinks Animação Som Vídeo Imagem Gráficos 
Vetoriais

Leiaute

Total de Atributos: 116 17 11 13 17 8 10 11 13 7 9

Positivos 10 3 9 8 8 1 3 8 6 4

Negativos 8 9 4 15 15 9 8 6 1 7

Grau de interatividade Médio Baixo Alto Baixo Baixo Baixo Baixo Médio Alto Baixo
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ANEXO 4

MÓDULO "RÁDIO" - ANÁLISE DE INTERATIVIDADE DOS ELEMENTOS DE HIPERMÍDIA

Hipertexto Virtual  

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Fontes não serifadas. x Item positivo: as fontes não apresentam serifas.

2-Corpo da fonte de 10 a 12 pontos. x Item positivo:  fontes com 12 pontos para os hipertextos em 
geral e corpo 10 para as legendas das imagens.

3-Utilização de legendas ou transcrição do áudio. x Item positivo: as imagens acompanham legendas.
Item  negativo:  nos  players de  vídeo  não  há  um  padrão. 
Ocorre  transcrição do áudio, em arquivo de texto corrido, e 
em  outras  a  aplicação  de  legendas  seguindo  o  ritmo  da 
locução. 

4-Uso de no máximo duas famílias tipográficas. x Item positivo: uso de apenas uma fonte: Verdana.

5-Variação de caixa alta e baixa. x Item positivo: ocorre.

6-Uso de itálico e/ou negrito para destaque e citações. x Item positivo: ocorre.

7-Não apresenta  efeitos intermitentes de brilho e 
luminosidade.

x Item positivo: os hipertextos não apresenta  efeitos 
intermitentes de brilho e luminosidade.

8-Não há uso do hífen. x Item positivo: os parágrafos não são hifenizados.

9-Alinhamentos à esquerda. x Item positivo: os parágrafos são alinhados à esquerda.

10-Uso de grupos de hipertextos independentes com 
parágrafos de no máximo vinte linhas.

x Item positivo: ocorre.

11-Adição de gráficos vetoriais com mesmo padrão 
semântico.

x Item positivo: ocorre.

12-Máximo de cinco de linhas por parágrafo. x Item  positivo:  os  blocos  parágrafos  com  até  cinco  linhas 
predominam no módulo .
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Item  negativo:  também  identificamos  parágrafos  que 
ultrapassam esse número. Eles apresentam entre sete e onze 
linhas.

13-Máximo de quarenta caracteres por linha do parágrafo. x ocorre  na  maioria  dos  parágrafos.  Dos  153  parágrafos  85 
possuem até quarenta caracteres.
Item  negativo:  68  parágrafos  apresentam  de  69  a  73 
caracteres.

14-Ampliação do texto. x Item positivo: ocorre.

15-Possibilidade de impressão dos textos extensos. x Item positivo: ocorre.

16-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo para 
download de impressão e leitura.

x Item positivo: ocorre.

17-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: a não aplicação dos marcadores ALT impede a 
ampliação semântica dos hipertextos. 

Cor

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo  abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Destacar itens e/ou áreas temáticas que devam atrair a 
atenção do cursista.

x Item positivo: ocorre.

3-Como marcador em barras de menu e hiperlinks . x Item negativo:  a  utilização da  barra  de menu no tom azul 
dificulta a visualização dos  hiperlinks   que são aplicados na 
gradação de azul.

4-hiperlinks  com padrão cromático de marcação para 
acessados e não acessados.

x Item negativo: ocorre apenas no hiperlink “Instruções para o 
cursista”, que corresponde ao mapa do site. Na barra de menu 
não há a aplicação do padrão de acessibilidade de hiperlinks .

5-Para demarcar grupos temáticos. x Item positivo: ocorre nos títulos dos assuntos de cada seção, 
nas tabelas de atividades e para destacar tópicos e definições 
consideradas importantes.

6-Uso de cores quentes apenas como marcadores. x Item  positivo:  ocorre  apenas  para  destacar  o  título  dos 
arquivos de áudio e dos botões de rolagem da transcrição do 
áudio. 
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Item negativo: os demais destaques ocorrem com cores frias, 
especificamente o azul e suas gradações e preto. 

7-Uso de no máximo duas cores nas famílias tipográficas, 
uma para o título e outra para o corpo do texto.

x Item positivo: ocorre.

8-Cores neutras nos planos de fundo. x Item positivo: ocorre.

9-Não reduz ou impede a função de um elemento de 
hipermídia.

x Item negativo: impede a função de identificação de hiperlink. 
Poderia ser melhor empregada quando relacionada a gráficos 
vetoriais e como marcador.

10-Os tons utilizados não geram fadiga  (azul próximo ao 
vermelho).

x Item positivo: não há a aplicação.

11-Os tons utilizados não geram vibrações, ilusões de 
sombras e imagens sobrepostas  (contrastes entre vermelho-
verde, azul-amarelo, verde-azul e vermelho-azul).

x Item positivo: não há a aplicação.

Ícone

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Representam signos comuns aos cursistas da interface. x Item positivo: ocorre.

3-Apresentam o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático. x Item positivo: ocorre.

4-Seu desenho amplia o significado do hipertexto virtual. x Item  positivo:  ocorre  para  os  utilizados  para  avançar  e 
"retroceder"  as  páginas,  para  levar  para  a  página  principal, 
como botões dos players, para ampliar e reduzir o tamanho da 
fonte  dos  hipertextos  e  o  ícone  para  a  impressão  dos 
hipertextos no formato pdf.
Item  negativo:  nas  as  imagens  utilizados  com  ícones  nos 
título  das  seções,  pois  referem-se  a  diferentes  modelos  de 
"Rádio"s e não ao tema abordado. 

5-Possuem aparência simplificada. x Item  positivo:  utilizados  como  botões  para  avançar  e 
"retroceder", para levar para a página principal, como botões 
dos  players,  para ampliar e reduzir o tamanho da fonte dos 
hipertextos  e  o  ícone  para  a  impressão  dos  hipertextos  no 
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formato pdf.
Item  negativo:  para  as  imagens  utilizados  com ícones  nos 
título  das  seções,  pois  referem-se  a  diferentes  modelos  de 
"Rádio"s.

6-Acompanham marcador ALT. x Item  negativo:  não  são  aplicados  nas  imagens  utilizadas 
como ícones nos título das seções e os botões dos players. 
Item positivo: os demais ícones acompanham ALT.

7-São facilmente diferenciados entre si. x Item positivo: ocorre.

8-Acompanham rótulos. x Item  negativo:  a  não  aplicação  de  rótulos  impede  a 
identificação e ampliação semântica.

9-São recursos alternativos  à barra de menu. x Item positivo:  ocorre nos botões de avançar e "retroceder", 
para levar para a página principal, os botões dos players, para 
ampliar e reduzir o tamanho da fonte dos hipertextos e o ícone 
para a impressão dos hipertextos no formato pdf.
Item negativo: nas demais funções não ocorre.

10-São legíveis em ampliações e reduções da interface. x Item positivo: ocorre.

11-Apresentam animação apenas para itens de destaque. x Item negativo: não ocorre.

12-Não apresentam som. x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição 
sonora.

13-Apresentam diferenciação cromática quando utilizados 
como botões.

x Item negativo: a não aplicação da diferenciação cromática 
dificulta a sua identificação como botão.

Hiperlinks 

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e com 
padrão cromático de acesso.

x Item negativo: na barra de menu não há adição de negrito, o 
sublinhado só surge ao contato do link com o cursor do mouse 
e não há uso do padrão cromático para os links já acessados. 
Item positivo:  no corpo do texto aparecem no padrão azul, 
são  sublinhados  e  aplicam  o  padrão  de  diferenciação 
cromática quando acessados.
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2-hiperlinks  em itálico apenas para destaque no corpo do 
texto.

x Item  negativo:  impede  que  itens  importantes  sejam 
identificados.

3-Como imagem acompanham rótulos. x Item positivo: permite a identificação e ampliação semântica.

4-Hiperlink como animação para item em destaque. x Item positivo:  há animação em  rollover apenas nos botões 
dos players.
Item negativo: nos demais itens em destaque não ocorrem.

5-Hiperlink como hipertexto virtual, cor, e elementos 
gráficos.

x Item  negativo:  ocorre  somente  para  os  destinados  às 
atividades,  mas  esses  estão  fora  da  barra  de  menu  e  estão 
localizados no rodapé da página, após o conteúdo abordado.

6-Ligações unidirecionais. x Item negativo: os hiperlinks  da página de abertura são 
unidirecionais.
Item positivo: após a página de entrada exixte no cabeçalho 
os botões avançar e "retroceder" e no ícone imprimir em PDF.

7-Ligações bidirecionais. x Item negativo: não possibilitam acessos ao conteúdo em 
diferentes opções.

8-Grupo de palavras para um destino. x Item positivo: os hiperlinks  da barra de menu se somam aos 
seus sublinks, que neste caso são externos, ampliando assim 
sua legibilidade.
Item negativo: não são aplicados o corpo do texto.

9-Âncora. x Item negativo: não ocorre.

10-Um link para múltiplos links. x Item positivo:  ocorre nos  hiperlinks   de conteúdos textuais 
que direcionam  para domínios externos e para outros sítios 
que apresentam conteúdos associados.
Item negativo: não ocorre para aplicação de mapa do site.

11-Múltiplos links para um link. x Item positivo: a partir de todos os hiperlinks  pode-se acessar 
a página inicial.

12-Plurissemântico. x Item negativo:  impede a busca  de conteúdos por palavras-
chave.

13-hiperlinks  no formato árvore, lista, degraus, rollover e ou 
corpo do texto.

x Item positivo: ocorrem os hiperlinks  do tipo lista, degraus e 
corpo do texto.
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14-Barra de menu no formato breadcrumb. x Item  negativo:  sua  não  aplicação  impede  a  orientação  do 
cursista.

15-Barra de menu no formato abas. x Item negativo: sua não aplicação impede a melhor orientação 
do cursista.

16-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: repetem o texto do hiperlink.

17-Visíveis em todas as páginas. x Item positivo:  amplia a orientação do cursista,  visualização 
de conteúdos e realização de tarefas.

Animação

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: amplia a orientação do cursista e realização de 
tarefas.

2-Diferenciam-se dos anúncios. x Item positivo: amplia a orientação do cursista e realização de 
tarefas.

3-No carregamento do site ocorre como barra carregamento 
progressiva.

x Item positivo: acelera o carregamento da página.

4-Não solicita a instalação de plugins ou softwares. x Item  negativo:  solicita  instalação  do  Acrobat  Reader  e 
softwares para reprodução de áudio e vídeo.

5-Reprodução  intermitente. x Item negativo: ocorre na página introdutória.

6-Botão para nova reprodução e interrupção. x Item positivo:  ocorre.

7-Animações possuem ausência de som. x Item negativo: as animações que fazem parte dos players de 
conteúdo possuem some isso confunde o cursista.

8-Logotipo, slogan ou o título principal são estáticos. x Item positivo:  ocorre.

Som

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: ocorre aplicação de som apenas nos conteúdos 
dos players.

2-Indica erro. x Item negativo: não ocorre.
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3-Indica ações de sistema. x Item negativo: não ocorre.

4-Indica solicitação de permissões ao cursista. x Item negativo: não ocorre.

5-Indica a realização ou finalização de uma tarefa. x Item negativo: não ocorre.

6-Indicar a inicialização ou encerramento de software e/ou 
sistema operacional.

x Item negativo: não ocorre.

7-Indicar a abertura, maximização, minimização e 
fechamento de janelas.

x Item negativo: não ocorre.

8-Indica o acionamento de downloads. x Item negativo: não ocorre.

9-Presença de botão liga/desliga e volume. x Item positivo:  são aplicados apenas nos  players a partir dos 
botões de reproduzir, pausar e parar.

10-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item negativo: limita a operacionalidade do player.

Vídeo

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  negativo:  os  conteúdos  dos  players de  vídeo  são 
formados por imagens animadas e transcrição
do áudio, fato que descarta  a potencialidade do vídeo para os 
cursistas.

2-Adição de recursos interativos para cursistas de webcam. x Item negativo: impede a interatividade e interação.

3-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes 
do download.

x Item negativo: não ocorre.

4-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item positivo: aplica a operacionalidade do player.

5-Adição de legendas ou sinopse. x Item negativo: ocorre a transliteração do aúdio dentro da tela 
do player , fato que reduz a legibilidade do texto.

6-Os arquivos disponibilizados em players podem ser 
visualizados em outras versões/formatos.

x Item negativo: impede a acessibilidade , pois ocorre apenas 
em um player.

7-Conteúdo adaptado para web. x Item positivo: ocorre.

8-Conteúdos com até cinco minutos de duração. x Item positivo: ocorre.
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9-Arquivos com 20 a 30MB. x Item positivo: ocorre.

10-Carregamento do arquivo  em buffer. x Item positivo: ocorre.

11-Imagens não pixelizadas. x Item positivo: ocorre.

Imagens

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: amplia a comunicabilidade.

2-Há a aplicação de legendas. x Item positivo: amplia a comunicabilidade.

3-Formato disponível em GIF, JPEG, PNG ou TIFF. x Item positivo: em JPEG.

4-Não há imagens como plano de fundo. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

5-Há legibilidade entre as imagens em primeiro plano e a cor 
do leiaute.

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

6-Todas acompanham marcadores ALT. x Item  negativo: o  marcador  apenas  descreve  o  título  da 
imagem e não amplia a sua descrição.

7-Número de imagens na página não compromete seu 
carregamento.

x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

8-Não há uso de imagens como ícones. x Item positivo:reduz o tempo de carregamento do módulo.

9-Ampliam o significado do texto. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

10-Alinhamento a esquerda. x Item negativo:  alinhamento a direita. Reduz a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

11-Não companham som. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

12-Resolução entre 72dpi a 100dpi. x  Item negativo: as imagens possuem resolução entre 132 a 
212 dpi. Diminuem o tempo de carregamento do módulo.

13-Uso de thumbnails. x Item  negativo: a  ausência  aumenta  a  poluição  visual  e  a 
aplicação de grupos de imagens.
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Gráficos Vetoriais

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possuem relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Uso como demarcação de áreas temáticas. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

3-Como marcadores. x Item  negativo:  compromete  a  comunicabilidade  dos 
conteúdos.

4-Como marcação de hiperlinks . x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

5-Em ícones. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade, 
comunicabilidade e reduz o tempo de carregamento da página.

6-Em elementos de plano de fundo. x Item negativo: ocorre na página de abertura.

7-Acompanha marcador ALT. x Item negativo: apenas quando utilizados como botões.

Leiaute

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Hierarquia da informação. x Item positivo: os  conteúdos,  barras  de menu,  hiperlinks   e 
imagens são dispostos hierarquicamente.

3-Foco e ênfase. x Item positivo: ocorre.

4-Estrutura e Equilíbrio. x Item  negativo:  poderiam ser  melhor  empregados  já  que  a 
aplicação das imagens e legendas confundem-se com o texto 
principal e os players de som e vídeo não seguem um padrão 
gráfico.

5-Relação de Elementos. x Item  negativo:  poderia  ser   potencializada  a  partir  da 
aplicação de  atributos de usabilidade  entre  os  elementos de 
hipermídia do módulo. 
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6-Unidade de Integração. x Item negativo:  os conteúdos dos outros módulos e do AVA 
"E-Proinfo" não ocorre nenhuma relação entre seus leiautes e 
a funcionalidade dos elementos de hipermídia são divergentes.

7-Rolagem horizontal. x Item  positivo: a  sua  não  aplicação  amplia  a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

8-Máximo duas dobras. x Item negativo: as dobras variam de uma a quatro.

9-Há elementos de interação. x Item negativo: impede a comunicação entre cursistas.

Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável MÓDULO "RÁDIO"

GRAU DE INTERATIVIDADE:

MÉDIO

Total de atributos  aplicados:116 48 21 15 32

Total de atributos  positivos: 71

Total de atributos  negativos: 56

Hipertexto Virtual Cor Ícone hiperlinks Animação Som Vídeo Imagem Gráficos Vetoriais Leiaute

Total de Atributos 116 17 11 13 17 8 10 11 13 7 9

Positivos 15 8 10 9 5 1 6 9 4 4

Negativos 4 4 7 13 2 9 5 4 3 5

Grau de interatividade Alto Alto Médio Baixo Alto Baixo Médio Alto Médio Médio
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ANEXO 5

MÓDULO "MATERIAL IMPRESSO" - ANÁLISE DE INTERATIVIDADE DOS ELEMENTOS DE HIPERMÍDIA

Hipertexto Virtual  

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

comentários

1-Fontes não serifadas. x Item positivo: as fontes não apresentam serifas.

2-Corpo da fonte de 10 a 12 pontos. x Item positivo: fontes com 10 pontos para os hipertextos em geral .
Item negativo: fontes com corpo 9 para tabelas.

3-Utilização de legendas ou transcrição do áudio. x Item positivo: ocorre.

4-Uso de no máximo duas famílias tipográficas. x Item positivo:  uso de apenas da fonte Tahoma.

5-Variação de caixa alta e baixa. x Item positivo: ocorre.

6-Uso de itálico e/ou negrito para destaque e citações. x Item positivo: ocorre o negrito.

7-Não apresenta  efeitos intermitentes de brilho e 
luminosidade.

x Item positivo: ocorre.

8-Não há uso do hífen. x Item positivo: há uso do hífen no fim dos parágrafos e no corpo do 
texto.

9-Alinhamentos à esquerda. x Item positivo: ocorre.

10-Uso de grupos de hipertextos independentes com 
parágrafos de no máximo vinte linhas . 

x Item positivo: ocorrem nos grupos de hipertextos em geral.
Item  negativo:  os  grupos  de  hipertexto  que  exemplificam 
conteúdos,  localizados  nos  hiperlinks   no  corpo  do  texto, 
apresentam até 42 linhas.

11-Adição de gráficos vetoriais com mesmo padrão 
semântico.

x Item positivo: ocorre.

12-Máximo de cinco de linhas por parágrafo. x Item positivo: ocorrem na maior parte do  módulo. 
Item  negativo:  apenas  nos  hiperlinks  ,  no  corpo  do  texto,  que 
exemplificam os conteúdos os parágrafos possuem de 6 a 9 linhas. 
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13-Máximo de quarenta caracteres por linha do parágrafo. x Item  positivo:  ocorre  apenas  nos  textos  que  introduzem  os 
módulos, pois estes se apresentam em tabelas. 
Item  negativo:  os  demais  parágrafos  apresentam  de  72  a  105 
caracteres.

14-Ampliação do texto. x Item  negativo:  não  ocorre  para  todos  os  textos.  os  que  são 
acessados  em  hiperlinks   no  corpo  do  texto  não  podem  ser 
ampliados.

15-Possibilidade de impressão dos textos extensos x Item negativo: ocorre, mas os hipertextos acessados em hiperlinks  
no corpo do texto não possuem link para impressão.

16-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo para 
download de impressão e leitura.

x Item negativo:  impede o conhecimento sobre a funcionalidade do 
arquivo.

17-Acompanham marcador ALT. x Item  negativo:  a  não  aplicação  dos  marcadores  ALT impede  a 
ampliação semântica dos hipertextos.

Cor

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo  abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Destacar itens e/ou áreas temáticas que devam atrair a 
atenção do cursista.

x Item positivo: ocorre.

3-Como marcador em barras de menu e hiperlinks . x Item positivo:  ocorre com aplicação de gradação cromática para 
indicar área ativa. 

Item negativo:  não aplica o padrão de usabilidade

4-hiperlinks  com padrão cromático de marcação para 
acessados e não acessados.

x não ocorre em nenhum hiperlink ou barra de menu.

5-Para demarcar grupos temáticos. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade .

6-Uso de cores quentes apenas como marcadores. x Item negativo:  o laranja e suas gradações predominam em todo o 
módulo. cores frias como azul , preto e cinza são utilizados como 
marcadores.
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7-Uso de no máximo duas cores nas famílias tipográficas, uma 
para o título e outra para o corpo do texto.

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

8-Cores neutras nos planos de fundo. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

9-Não reduz ou impede a função de um elemento de 
hipermídia.

x Item  negativo:  impede  a  função  de  identificação  de  hiperlink, 
poderia  ser  melhor  empregada  quando  relacionada  a  gráficos 
vetoriais e como marcador.

10-Os tons utilizados não geram fadiga  (azul próximo ao 
vermelho).

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

11-Os tons utilizados não geram vibrações, ilusões de sombras 
e imagens sobrepostas  (contrastes entre vermelho-verde, azul-
amarelo, verde-azul e vermelho-azul).

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade. 

Ícone

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Representam signos comuns aos cursistas da interface. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade .

3-Apresentam o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

4-Seu desenho amplia o significado do hipertexto virtual. x Item positivo:ocorre apenas na barra de menu esquerda. 
Item negativo: nas demais páginas e seções são utilizados apenas 
como elemento ilustrativo.

5-Possuem aparência simplificada. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

6-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: apenas nos ícones da barra de menu esquerda.

7-São facilmente diferenciados entre si. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

8-Acompanham rótulos. x Item positivo: ocorre.
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9-São recursos alternativos à barra de menu. x Item positivo: ocorre.

10-São legíveis em ampliações e reduções da interface. x Item positivo: ocorre.

11-Apresentam animação apenas para itens de destaque. x Item negativo: não ocorre.

12-Não apresentam som. x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição sonora.

13-Apresentam diferenciação cromática quando utilizados 
como botões.

x Item positivo: a aplicação da diferenciação cromática contribui a 
sua identificação como botão.

Hiperlinks 

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e com 
padrão cromático de acesso.

x Item positivo:as marcações de  hiperlink variam entre  os padrões 
em negrito e sublinhado. 

2-hiperlinks  em itálico apenas para destaque no corpo do 
texto.

x Item negativo: impede que itens importantes sejam identificados.

3-Como imagem acompanham rótulos.  x Item negativo: impede a identificação e ampliação semântica.

4-Hiperlink como animação para item em destaque. x Item positivo: ocorre.

5-Hiperlink como hipertexto virtual, cor, e elementos gráficos. x Item positivo: amplia a usabilidade e comunicabilidade.

6-Ligações unidirecionais. x Item positivo:  quando aplicados na página inicial e nos hiperlinks 
“objetivos  do  módulo”  e  “metodologia  de  trabalho”  facilitam  a 
navigabilidade.

7-Ligações bidirecionais. x Item positivo: facilitam a navegação.

8-Grupo de palavras para um destino. x Item positivo: ocorrem nos hiperlinks  no corpo do texto.

9-Âncora. x x Item positivo: possuem ligações bidirecionais.

10-Um link para múltiplos links. x Item positivo: ocorre no hiperlink início do módulo.

11-Múltiplos links para um link. x Item  positivo:  a  partir  de  todos  os  hiperliks  pode-se  acessar  a 
página inicial.

12-Plurissemântico. x Item negativo: impede a busca de conteúdos por palavras-chave.

13-hiperlinks  no formato árvore, lista, degraus, rollover e ou 
corpo do texto.

x Item positivo: ocorre apenas nos hiperlinks  do corpo do texto.
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14-Barra de menu no formato breadcrumb. x Item negativo: sua não aplicação impede a orientação do cursista.

15-Barra de menu no formato abas. x Item positivo: barra de menu que apresenta melhor usabilidade.

16-Acompanham marcador ALT. x Item negativo:  ocorrem apenas nos  hiperlinks   ícone na barra de 
menu esquerda.

17-Visíveis em todas as páginas. x Item positivo: amplia a usabilidade e navegabilidade.

Animação

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: as animações ampliam a comunicabilidade quando 
são aplicadas dentro dos atributos de usabilidade.

2-Diferenciam-se dos anúncios. x Item  positivo:  amplia  a  orientação  do  cursista  e  realização  de 
tarefas.

3-No carregamento do site ocorre como barra carregamento 
progressiva.

x Item positivo: acelera o carregamento da página.

4-Não solicita a instalação de plugins ou softwares. x Item positivo:  não solicita a instalação.

5-Reprodução  intermitente. x Item positivo: não ocorre.

6-Botão para nova reprodução e interrupção. x Item negativo: não ocorrem animações.

7-Animações possuem ausência de som. x Item positivo: não ocorre.

8-Logotipo, slogan ou o título principal são estáticos. x Item positivo: ocorre.

Som

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: aplicado apenas nos players.

2-Indica erro. x Item negativo: não ocorre.

3-Indica ações de sistema. x Item negativo: não ocorre.

4-Indica solicitação de permissões ao cursista. x Item negativo: não ocorre.

5-Indica a realização ou finalização de uma tarefa. x Item negativo: não ocorre.



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             202
_________________________________________________________________________________________________________________________

6-Indicar a inicialização ou encerramento de software e/ou 
sistema operacional.

x Item negativo: não ocorre.

7-Indicar a abertura, maximização, minimização e fechamento 
de janelas.

x Item negativo: não ocorre.

8-Indica o acionamento de downloads. x Item negativo: não ocorre.

9-Presença de botão liga/desliga e volume. x Item negativo: não ocorre.

10-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item positivo: ocorre.

Vídeo

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo:  o  vídeo amplia  a  comunicabilidade  quando  é 
aplicado dentro dos atributos de usabilidade.

2-Adição de recursos interativos para cursistas de webcam. x Item negativo: impede a interatividade e interação.

3-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes 
do download.

x Item negativo: não ocorre.

4-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item positivo: ocorre.

5-Adição de legendas. x Item positivo: não ocorre.

6-Os arquivos disponibilizados em players podem ser 
visualizados em outras versões/formatos.

x Item negativo: não ocorre.

7-Conteúdo adaptado para web. x Item positivo: ocorre.

8-Conteúdos com até cinco minutos de duração. x Item positivo: ocorre.

9-Arquivos com 20 a 30MB. x Item positivo: ocorre.        

10-Carregamento do arquivo  em buffer. x Item positivo: ocorre.

11-Imagens não pixelizadas. x Item positivo:  ocorre.

Imagens

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: amplia a comunicabilidade.
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2-Há a aplicação de legendas. x Item positivo: amplia a comunicabilidade.

3-Formato disponível em GIF, JPEG, PNG ou TIFF. x  Item positivo: em JPEG.

4-Não há imagens como plano de fundo. x Item  positivo: a  imagem  como  plano  de  fundo  não   reduz  a 
usabilidade.

5-Há legibilidade entre as imagens em primeiro plano e a cor 
do leiaute.

x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

6-Todas acompanham marcadores ALT . x Item positivo: reduz a navegabilidade e comunicabilidade.

7-Número de imagens na página não compromete seu 
carregamento.

x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

8-Não há uso de imagens como ícones. x Item positivo: reduz o tempo de carregamento do módulo.

9-Ampliam o significado do texto. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

10-Alinhamento a esquerda. x Item positivo: amplia a  comunicabilidade.

11-Não companham som. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

12-Resolução entre 72dpi a 100dpi. x Item negativo: resolução entre 112 a 322dpi reduz o tempo de 
carregamento do módulo.

13-Uso de thumbnails. x Item negativo: a ausência aumenta a poluição visual e a aplicação 
de grupos de imagens.

Gráficos Vetoriais

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possuem relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Uso como demarcação de áreas temáticas. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

3-Como marcadores. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.
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4-Como marcação de hiperlinks . x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

5-Em ícones. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade, 
comunicabilidade e reduz o tempo de carregamento da página.

6-Em elementos de plano de fundo. x Item  positivo:  sua  aplicação  não  compromete  a  usabilidade, 
navegabilidade, comunicabilidade ou o carregamento da página.

7-Acompanha marcador ALT. x Item negativo:ocorrem apenas nas abas esquerdas.

Leiaute

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

2-Hierarquia da informação. x Item  positivo: amplia  a  usabilidade,  navegabilidade  e 
comunicabilidade.

3-Foco e ênfase. x Item  positivo: os  ícones  da  página  de  abertura  e  o  conteúdo 
distribuído no menu em abas amplia a usabilidade, navegabilidade e 
comunicabilidade.

4-Estrutura e Equilíbrio. x Item  positivo:  os  elementos  de  hipermídia  são  harmonicamente 
distribuídos.

5-Relação de Elementos. x Item positivo: possuem relação semântica.

6-Unidade de Integração. x Item negativo:  os conteúdos dos  outros  módulos  e  do AVA "E-
Proinfo"  não  ocorre  nenhuma  relação  entre   seus  leiautes  e  a 
funcionalidade dos elementos de hipermídia são divergentes.

7-Rolagem horizontal. x Item  positivo: a  sua  não  aplicação  amplia  a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

8-Máximo duas dobras. x Item negativo: as dobras variam de uma a quatro.

9-Há elementos de interação. x Item negativo: impede a comunicação entre cursistas.
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Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável MÓDULO "MATERIAL IMPRESSO"

GRAU DE INTERATIVIDADE

ALTO

Total de atributos  aplicados:116 66 12 7 32

Total de atributos  positivos: 82

Total de atributos  negativos: 39

Hipertexto Virtual Cor Ícone hiperlinks Animação Som Vídeo Imagem Gráficos Vetoriais Leiaute

Total de Atributos 116 17 11 13 17 8 10 11 13 7 9

Positivos 13 8 11 12 6 1 8 11 6 6

Negativos 8 3 3 5 2 9 3 2 1 3

Grau de interatividade Alto Alto Alto Alto Alto Baixo Alto Alto Alto Alto
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ANEXO 6

MÓDULO "INFORMÁTICA" - ANÁLISE DE INTERATIVIDADE DOS ELEMENTOS DE HIPERMÍDIA

Hipertexto Virtual  

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Fontes não serifadas. x Item negativo: ocorre uso de fontes serifadas nos hiperlinks  de 
controle de som. 
Item positivo: nos demais conteúdos as fontes não apresentam 
serifa.

2-Corpo da fonte de 10 a 12 pontos. x Item positivo: corpo 12 para textos em geral.

3-Utilização de legendas ou transcrição do áudio. x Item negativo:  corre apenas transcrição de áudio.

4-Uso de no máximo duas famílias tipográficas. x Item negativo: uso de Verdana, Arial, Helvética e Times New 
Roman.

5-Variação de caixa alta e baixa. x Item positivo: ocorre.

6-Uso de itálico e/ou negrito para destaque e citações. x Item positivo: itálico nas referências bibliográficas.
Item negativo: não ocorre em itens de destaque ou citações.

7-Não apresenta  efeitos intermitentes de brilho e 
luminosidade.

x Item positivo: ocorre.

8-Não há uso do hífen. x Item positivo: os parágrafos não são hifenizados.

9-Alinhamentos à esquerda. x Item negativo: os textos são alinhados no formato justificado.

10-Uso de grupos de hipertextos independentes com 
parágrafos de no máximo vinte linhas. 

x Item negativo:  os hipertextos são utilizados com a formatação 
de texto impresso.

11-Adição de gráficos vetoriais com mesmo padrão 
semântico.

x Item positivo: o padrão do gráficos vetoriais variam entre as 
páginas.

12-Máximo de cinco de linhas por parágrafo. x Item negativo:  número de linhas varia entre um e treze linhas.

13-Máximo de quarenta caracteres por linha do parágrafo. x Item negativo:  uso de 83 a 90 caracteres por parágrafo.

14-Ampliação do texto. x Item positivo: ocorre.
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15-Possibilidade de impressão dos textos extensos. x Item positivo: ocorre.

16-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo para 
download de impressão e leitura.

x Item negativo:  impede o conhecimento sobre a funcionalidade 
do arquivo.

17-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: impede a ampliação semântica dos hipertextos.

Cor

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo  abordado. x Item negativo:  os padrões cromáticos aplicados são genéricos e 
podem ser aplicados para diferentes conceitos.

2-Destacar itens e/ou áreas temáticas que devam atrair a 
atenção do cursista.

x Item positivo: os hiperlinks  e ícones não são rotulados e se 
confundem com a metáfora da cidade.

3-Como marcador em barras de menu e hiperlinks . x  Item negativo: não aplica o padrão de usabilidade.

4-hiperlinks  com padrão cromático de marcação para 
acessados e não acessados.

x Item negativo: não ocorre..

5-Para demarcar grupos temáticos. x Item positivo: ocorre nos títulos dos assuntos de cada seção, nos 
hiperlinks  para visualização de animações no corpo do texto e 
nos ícones.
Item negativo: utilizam um padrão cromático para indicar 
destaque.

6-Uso de cores quentes apenas como marcadores. x Item negativo: cores quentes e frias são utilizadas.

7-Uso de no máximo duas cores nas famílias tipográficas, 
uma para o título e outra para o corpo do texto.

x Item negativo: ocorre apenas nos textos dos arquivos em *pdf.

8-Cores neutras nos planos de fundo. x Item negativo: ocorre separadamente nos arquivos de textos em 
*pdf.

9-Não reduz ou impede a função de um elemento de 
hipermídia.

x Item negativo: impede a função de identificação de hiperlink, 
poderia ser melhor empregada quando relacionada a gráficos 
vetoriais e como marcador.

10-Os tons utilizados não geram fadiga  (azul próximo ao 
vermelho).

x Item negativo: os tons utilizados geram fadiga.

11-Os tons utilizados não geram vibrações, ilusões de sombras x Item negativo: os tons utilizados geram vibrações, ilusões de 
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e imagens sobrepostas (contrastes entre vermelho-verde, azul-
amarelo, verde-azul e vermelho-azul).

sombras e imagens sobrepostas.

Ícone

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo:  ocorre nos ícones interação, material, jogos e 
vídeos.
Item negativo: não ocorre nos demais, pois apresentam desenho 
complexo e com excesso de detalhes.

2-Representam signos comuns aos cursistas da interface. x Item negativo: ícones da página principal  (escola, biblioteca, 
shopping center, salão de jogos, cinema e café) e os sublinks 
apoio e  mostre o que você aprendeu apresentam desenho 
complexo e com conceitos que não abordam o conteúdo de 
referência.

3-Apresentam o mesmo padrão de estilo gráfico e cromático. x Item positivo:ocorrem diferentes padões gráficos.

4-Seu desenho amplia o significado do hipertexto virtual. x Item negativo: os desenhos dispersam os conteúdos.

5-Possuem aparência simplificada. x Item negativo: excesso de detalhes e desenho confuso.

6-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: os marcadores apenas descrevem o nome dos 
ícones.

7-São facilmente diferenciados entre si. x Item positivo: a ausência de rótulos confunde o que é ícone e os 
elementos de plano de fundo.

8-Acompanham rótulos. x Item negativo: não ocorre.

9-São recursos alternativos  à barra de menu. x Item negativo: não ocorre.

10-São legíveis em ampliações e reduções da interface. x Item negativo: quando reduzidos tornam-se ilegíveis.

11-Apresentam animação apenas para itens de destaque. x Item negativo: não ocorre.

12-Não apresentam som. x Item positivo: a aplicação de sons nos ícones gera poluição 
sonora.

13-Apresentam diferenciação cromática quando utilizados 
como botões.

x Item negativo: ocorre apenas no botão voltar.
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Hiperlinks 

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Adição de destaque do texto em negrito, sublinhado e com 
padrão cromático de acesso.

x Item negativo: ocorre apenas o padrão sublinhado.

2-hiperlinks  em itálico apenas para destaque no corpo do 
texto.

x Item negativo: impede que itens importantes sejam identificados.

3-Como imagem acompanham rótulos. x Item negativo: impede a identificação e ampliação semântica.

4-Hiperlink como animação para item em destaque. x x  Item negativo: não ocorre.

5-Hiperlink como hipertexto virtual, cor e elementos gráficos. x Item negativo: ocorre apenas no menu rollover inicial.

6-Ligações unidirecionais. x Item negativo: ocorre nos principais hiperlinks  do módulo: barra 
de menu da página de abertura e nos hiperlinks  de atividades.

7-Ligações bidirecionais. x Item negativo: não possibilitam acessos ao conteúdo em 
diferentes opções.

8-Grupo de palavras para um destino. x Item positivo: ocorrem na barra de menu em rollover nos 
hiperlinks  no corpo do texto.

9-Âncora. x Item positivo: ocorre nos submenus  internos.
Item negativo: não aplicam atributos de usabilidade.

10-Um link para múltiplos links. x Item negativo: não ocorre.

11-Múltiplos links para um link. x Item negativo: não ocorre

12-Plurissemântico. x Item negativo: impede a busca de conteúdos por palavras-chave.

13-hiperlinks  no formato árvore, lista, degraus, rollover e ou 
corpo do texto.

x Item negativo: ocorre menu rollover na página de entrada e nas 
atividades sem adição de rótulos

14-Barra de menu no formato breadcrumb. x Item  negativo:  sua  não  aplicação  impede  a  orientação  do 
cursista.

15-Barra de menu no formato abas. x Item negativo: compromete a usabilidade e navegabilidade.

16-Acompanham marcador ALT. x Item negativo: ocorre apenas nos ícones de atividades.

17-Visíveis em todas as páginas. x Item negativo: não há a possibilidade de passagem de um 
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capítulo  do módulo para o outro sem retornar para a página 
inicial de cada capítulo.

Animação

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Diferenciam-se dos anúncios. x Item positivo: ocorre.

3-No carregamento do site ocorre como barra carregamento 
progressiva.

x Item positivo: não há barra de carregamento.

4-Não solicita a instalação de plugins ou softwares. x Item negativo: solicita de instalação do Adobe Flash Player.

5-Reprodução  intermitente. x Item positivo: não ocorre.

6-Botão para nova reprodução e interrupção. x Item negativo: impede uma nova visualização e interrupção.

7-Animações possuem ausência de som. x Item positivo: as animações de informação são sonorizadas

8-Logotipo, slogan ou o título principal são estáticos. x Item negativo: são animados.

Som

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: ocorre apenas como narração da apresentação do 
módulo e informações do módulo.

2-Indica erro. x Item negativo: não ocorre.

3-Indica ações de sistema. x Item negativo: não ocorre.

4-Indica solicitação de permissões ao cursista. x Item negativo: não ocorre.

5-Indica a realização ou finalização de uma tarefa. x Item negativo: não ocorre.

6-Indicar a inicialização ou encerramento de software e/ou 
sistema operacional.

x Item negativo: não ocorre.

7-Indicar a abertura, maximização, minimização e fechamento 
de janelas.

x Item negativo: não ocorre.

8-Indica o acionamento de downloads. x Item negativo: não ocorre.
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9-Presença de botão liga/desliga e volume. x Item positivo: apenas nos players.
Item negativo: não aplica padrão de usabilidade.

10-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item positivo: apenas nos players.
Item negativo: não aplica padrão de usabilidade.

Vídeo

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item positivo: ocorre.

2-Adição de recursos interativos para cursistas de webcam. x Item negativo: impede a interatividade e interação.

3-Informações sobre o formato e o tamanho do arquivo antes 
do download.

x Item positivo: ocorre.

4-Controles de avanço ou regresso em qualquer ponto. x Item positivo: ocorre.

5-Adição de legendas. x Item negativo: não ocorre.

6-Os arquivos disponibilizados em players podem ser 
visualizados em outras versões/formatos. 

x Item negativo: apenas disponibilizados no formato AVI.

7-Conteúdo adaptado para web. x Item positivo: ocorre.

8-Conteúdos com até cinco minutos de duração. x Item negativo: possuem até 16 minutos.

9-Arquivos com 20 a 30MB. x Item negativo: os arquivos possuem de 117 a 230MB.

10-Carregamento do arquivo  em buffer. x Item positivo: ocorre.

11-Imagens não pixelizadas. x Item negativo: são reproduzidas pixelizadas.

Imagens

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: ampliam apenas nos conteúdos de alguns 
hipertextos.

2-Há a aplicação de legendas. x Item negativo: não ocorre.

3-Formato disponível em GIF, JPEG, PNG ou TIFF. x Item negativo: não ocorre.

4-Não há imagens como plano de fundo. x Item positivo: não ocorre.
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5-Há legibilidade entre as imagens em primeiro plano e a cor 
do leiaute.

x Item positivo: não ocorrem de plano de fundo.

6-Todas acompanham marcadores ALT. x Item negativo: não ocorre.

7-Número de imagens na página não compromete seu 
carregamento.

x Item positivo: não ocorre.

8-Não há uso de imagens como ícones. x Item positivo: não ocorre.

9-Ampliam o significado do texto. x Item negativo: não ocorre.

10-Alinhamento a esquerda. x Item negativo: não ocorre.

11-Não companham som. x Item positivo: não ocorre.

12-Resolução entre 72dpi a 100dpi. x Item negativo: não ocorre.

13-Uso de thumbnails. x Item negativo: não ocorre.

Gráficos Vetoriais

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possuem relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: a relação semântica se torna confusa graças a 
baixa qualidade gráfica dos desenhos vetoriais e da arquitetura da 
informação.

2-Uso como demarcação de áreas temáticas. x Item negativo:  as áreas temáticas se confundem com o leiaute.

3-Como marcadores. x Item negativo:  os marcadores se confundem com o leiaute.

4-Como marcação de hiperlinks . x Item negativo: a marcação não segue um único padrão.

5-Em ícones. x Item negativo: são empregados em excesso e tornam-se ilegíveis 
quando reduzidos.

6-Em elementos de plano de fundo. x Item negativo: são empregados em excesso e prejudicam a 
navegabilidade.

7-Acompanha marcador ALT. x Item positivo: reduz a navegabilidade e comunicabilidade.

Leiaute



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             213
_________________________________________________________________________________________________________________________

Atributo de Usabilidade Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Possui relação semântica com o conteúdo abordado. x Item negativo: a metáfora da cidade foi mal empregada e 
dificulta a usabilidade.

2-Hierarquia da informação. x Item negativo: poderia ser melhor aplicada a partir do redesenho 
da arquitetura da informação do módulo.

3-Foco e ênfase. x Item negativo: ocorre no menu da página inicial, mas  a metáfora 
da cidade, desenho dos ícones, aplicação cromática e a arquitetura 
da informação dificultam a usabilidade, navegabilidade e 
comunicabilidade do módulo.

4-Estrutura e Equilíbrio. x Item negativo: corre com ruídos devido a sua arquitetura da 
informação  que relaciona os hiperlinks .

5-Relação de Elementos. x Item negativo: ser  potencializada a partir da aplicação de 
atributos de usabilidade entre os elementos de hipermídia do 
módulo. 

6-Unidade de Integração. x Item negativo: os conteúdos dos outros módulos e do AVA "E-
Proinfo" não ocorre nenhuma relação entre  seus leiautes e a 
funcionalidade dos elementos de hipermídia são divergentes.

7-Rolagem horizontal. x Item  positivo: a  sua  não  aplicação  amplia  a  usabilidade, 
navegabilidade e comunicabilidade.

8-Máximo duas dobras. x Item negativo: nos conteúdos textuais são estendidas até quatro.

9-Há elementos de interação. x Item negativo: impede a comunicação entre cursistas.
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Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável MÓDULO "INFORMÁTICA"

GRAU DE INTERATIVIDADE

BAIXO

Total de atributos  aplicados:116 13 18 43 42

Total de atributos  positivos: 38

Total de atributos  negativos: 84  

Hipertexto Virtual Cor Ícone hiperlinks Animação Som Vídeo Imagem Gráficos Vetoriais Leiaute

Total de Atributos 116 17 11 13 17 8 10 11 13 7 9

Positivos 9 2 4 2 5 2 5 5 1 1

Negativos 10 10 10 16 3 10 6 8 6 8

Grau de interatividade Baixo Baixo Baixo Baixo Médio Baixo Médio Baixo Baixo Baixo

ANEXO 7
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"E-PROINFO" - ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE USABILIDADE

Atributos Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Facilidade de 
aprendizado.

x Item Negativo – Não ocorre uso de padrões cromáticos como marcadores;
Item Negativo – A barra de menu oculta hiperlinks  em rollover, isso dificulta a visualização de 
todas as seções que o cursista deverá acessar;
Item Negativo - Não há mapa do site;
Item Positivo - Fixa a resolução das páginas em 800 X 600 pixels;

2-Eficiência de uso. x Item Negativo - Não há um padrão de distribuição de conteúdos, entre os hiperlinks  dispostos na 
barra de menu e no corpo do texto.
Item Negativo - Não usam marcadores ALT para hiperlinks  e ícones de navegação;
Item Negativo- O login sofre frequentes interrupções
Item Negativo- O AVA passa períodos fora do ar

3-Facilidade de 
memorização.

x Item Negativo - Não há um padrão de desenho de interface;
Item Negativo - Os conteúdos estão ocultos em hiperlinks  rollover.

4-Baixa taxa de erros . x Item Negativo –  A interrupção de login, hiperlinks  ocultos e  os diferentes desenhos gráficos das 
páginas geram erros

5-Satisfação subjetiva. x Item Negativo - Os módulos são apresentados  com diferentes desenhos de interfaces gráficas;
Item Negativo - As cores do menu geram vibrações;
Item Negativo – A instabilidade do ava gera atraso nas postagens 
Item Negativo –  A falta de padrões de marcação no menu e ícones gera uma navegação confusa
Item Negativo - Não usa um eixo de simetria para distribuir os hiperlinks  das páginas.

6-Consistência. x Item Negativo - A interface não possui um padrão gráfico para todas as sessões.

7-Flexibilidade. x Item Negativo - Os hiperlinks  para a navegação  e ícones não são visualizados por todo o 
conteúdo da página.

ANEXO 8



Comunicação gráfica em  interfaces  de  hipermídia  de  educação  a  distância  via  web                                                                                                                                             216
_________________________________________________________________________________________________________________________

MÓDULO "TV E VÍDEO"  - ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE USABILIDADE

Atributos Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Facilidade de 
aprendizado.

x Item Negativo - A interface possui vários conteúdos ocultos em hiperlinks  do tipo título. Eles possuem a 
mensagem de “clique aqui para abrir”;
Item Negativo - No menu horizontal de ferramentas de recursos para a leitura, o item ampliar a fonte do 
texto só é habilitado em uma parte dos ícones;
Item Negativo - Após a ampliação das fontes o menu de conteúdo e todo o texto da página se deformam;
Item Negativo - O menu de conteúdos é oculto e isso dificulta a visualização de todas as seções que o 
cursista deverá percorrer;
Item Negativo - No item “Projetos Educacionais: Prática de Projetos Educacionais” não há a indicação de 
tempo de duração do vídeo nem controles para "avançar" e "retroceder";
Item Negativo - Não usa marcadores ALT para todas as imagens, especialmente as de navegação;
Item Negativo - Obriga o cursista a acessar a barra de navegação para encontrar informações importantes,  
especialmente botões ou links de navegação;
Item Negativo - Fixa a resolução das páginas em mais de 800 X 600 pixels; 
Item Negativo - Atribui a barra de navegação vertical;
Item Negativo - Não apresenta mapa do site.

2-Eficiência de uso. x Item Negativo - Há a utilização de conteúdos ocultos no meio do texto;
Item Negativo - Não apresenta o mapa do site com instruções de acessibilidade, integração de mídias e 
navegabilidade.

3-Facilidade de 
memorização.

x Item Negativo - A quantidade de conteúdos ocultos e a difícil relação semântica dos hiperlinks  com o 
conteúdo dificultam a memorização da localização dos assuntos na interface;
Item Positivo - A interface possui um padrão gráfico para todas as sessões.

4-Baixa taxa de 
erros .

x Item Positivo - Não há aplicação de ícones sem relação semântica com o conteúdo que representa.

5-Satisfação 
subjetiva.

x Item Negativo - O leiaute da interface poderia ser mais objetivo e a sua navegação ser efetuada pelo menu 
e não por hiperlinks  de "avançar" e "retroceder";
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Item Positivo - Usa texto com fontes pretas em fundo branco sempre que possível para uma legibilidade 
maior;
Item Positivo - Usa cores de fundo planas ou com texturas, mas que sejam extremamente sutis;
Item Negativo - Não usa em toda a interface localizações familiares para as barras de navegação;
Item Positivo - Não recorre à barra de navegação horizontal;
Item Negativo - Não usa um eixo de simetria para centralizar o texto numa página.

6-Consistência. x Item Positivo - Os hiperlinks  com conteúdos ocultos no centro dos textos possuem o mesmo padrão 
gráfico, tipográfico e operacional;
Item Negativo - A estrutura gráfica da página não segue o mesmo padrão há a aplicação de diferente 
estruturação gráfica dos hiperlinks  para tarefas similares.

7-Flexibilidade. x Item Positivo - A navegação pode ser efetuadas por meio dos hiperlinks   "avançar" e "retroceder", como 
pelo menu de conteúdo.

ANEXO 9
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MÓDULO "RÁDIO" - ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE USABILIDADE

Atributos Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Facilidade de aprendizado. x Item Negativo - Os hiperlinks  internos não possuem a cor padrão azul e sublinhado;
Item Negativo - O botão de aumento da fonte do texto não aumenta a fonte dos menus de 
conteúdo;
Item Positivo - Usa marcadores ALT para todas as imagens, especialmente as de 
navegação;
Item Negativo - Fixa a resolução das páginas em mais de 800 X 600 pixels;
Item Positivo - Usa localizações familiares para as barras de navegação;

2-Eficiência de uso. x Item Positivo - O sistema possui todos os hiperlinks  do menu completamente visíveis;
Item Positivo - Apresenta o mapa do site com instruções de acessibilidade, integração de 
mídias e navegabilidade;
Item Negativo - O conteúdo é dividido de duas a quatro rolagens;
Item Positivo - Assegura que o texto se encontra numa cor que se possa imprimir (não 
branco).

3-Facilidade de memorização. x Item Positivo - Aplica o menu de navegação numa localização consistente em cada página 
do site.

4-Baixa taxa de erros. x Item Negativo - O padrão cromático dos hiperlinks  não foi respeitado na sessão arquivos 
sonoros;
Item Positivo - A interface possui um padrão gráfico para os   sessões.

5-Satisfação subjetiva. x Item Positivo - Usa texto com fontes pretas em fundo branco sempre que possível para 
uma legibilidade maior;
Item Positivo - Usa cores de fundo planas ou com texturas, mas que sejam extremamente 
sutis;
Item Positivo - Usa um design adequado para que nunca seja necessário recorre à barra de 
navegação horizontal;
Item Positivo - Usa um eixo de simetria para centralizar o texto numa página.
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6-Consistência. x Item Positivo - Os hiperlinks  com conteúdos possuem o mesmo padrão gráfico, 
tipográfico e operacional
Item Positivo - A estrutura gráfica da página segue o mesmo padrão havendo apenas a 
mudança do conteúdo central.

7-Flexibilidade. x Item Positivo - Os hiperlinks  para a navegação são visualizados por todo o conteúdo da 
página.

ANEXO 10
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MÓDULO "MATERIAL IMPRESSO" - ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE USABILIDADE

Atributos Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Facilidade de 
aprendizado.

x Item Positivo - O botão para aumentar e diminuir as fontes promove uma modificação adequada;
Item Positivo - Usa marcadores ALT para todas as imagens, especialmente as de navegação;
Item Positivo - Fixa a resolução das páginas em 800 X 600 pixels;
Item Positivo - Usa localizações familiares para as barras de navegação.

2-Eficiência de uso. x Item Positivo - Há um padrão de distribuição de conteúdos – o cursista visualiza todo o conteúdo em 
uma única tela;
Item Positivo - O sistema possui todos os hiperlinks  do menu completamente visíveis em todas as 
páginas – substitui a utilização do mapa do site;
Item Positivo - Apresenta a descrição de uma metodologia de trabalho; 
Item Positivo - O conteúdo só possui uma rolagem;
Item Positivo - Assegura que o texto se encontra numa cor que se possa imprimir (não branco);
Item Negativo – o vídeo e o som não são potencializados nos conteúdos de aprendizagem;
Item Negativo – excesso de hipertextos em tabelas 
Item Negativo -  os hiperlinks  não possuem marcação cromática para os itens já acessados.

3-Facilidade de 
memorização.

x Item Positivo - Aplica o menu de navegação numa localização consistente em cada página do site;
Item Positivo - As interfaces possuem o mesmo padrão gráfico.

4-Baixa taxa de erros. x Item Positivo - A interface possui um padrão gráfico para todas as sessões;

5-Satisfação subjetiva. x Item Positivo - O leiaute da interface é objetivo e a sua navegação pode ser efetuada pelo menu e não 
por hiperlinks  para "avançar" e "retroceder";
Item Positivo - Usa texto com fontes pretas em fundo branco sempre que possível para uma 
legibilidade maior;
Item Negativo - Usa cores do plano de fundo, apesar de sutis, são próprias para marcadores.
Item Positivo - Usa em toda a interface localizações familiares para as barras de navegação;
Item Positivo - Não recorre a barra de navegação horizontal;
Item Positivo - Usa um eixo de simetria para centralizar o texto numa página.
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6-Consistência. x Item Positivo - A navegação é similar em todo o conteúdo da página;
Item Positivo - A interface possui um padrão gráfico para todas as sessões.

7-Flexibilidade. x Item Positivo - Os hiperlinks  para a navegação são visualizados por todo o conteúdo da página.

ANEXO 11
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MÓDULO "INFORMÁTICA" - ANÁLISE DE ATRIBUTOS DE USABILIDADE

Atributos Atende Atende com 
restrições

Não 
Atende

Não 
Aplicável

Comentários

1-Facilidade de 
aprendizado.

x Item Negativo - A interface possui vários conteúdos ocultos em ilustrações vetoriais;
Item Negativo - O menu de conteúdos é oculto e isso dificulta a visualização de todas as seções que 
o cursista deverá percorrer;
Item Negativo - Não usam marcadores ALT para todas as imagens, especialmente as de navegação;
Item Negativo - Não há barra de navegação padrão;
Item Negativo - Não há mapa do site;
Item Positivo - Fixa a resolução das páginas em  800 X 600 pixels;

2-Eficiência de uso . x Item Negativo - Não há um padrão de distribuição de conteúdos, pois o cursista não visualiza todo o 
conteúdo em uma única tela;
Item Negativo- A interface inicial que contém as três sessões de conteúdos do módulo não é 
permanentemente visível obrigando o cursista a voltar sempre para a interface inicial. 

3-Facilidade de 
memorização

x Item Negativo - Não há um padrão de design da interface;
Item Negativo - Os conteúdos estão ocultos em hiperlinks  em forma de ícone.

4-Baixa taxa de erros . x Item Negativo - Alta incidência de erros;
Item Negativo - A interface não possui um padrão gráfico para todas as sessões.

5-Satisfação subjetiva. x Item Negativo - O leiaute da interface não é objetivo e a sua navegação não pode ser efetuada por 
um menu; 
Item Positivo - Usa texto com fontes pretas em fundo branco sempre que possível para uma 
legibilidade maior;
Item Negativo - Os textos são apresentados em diferentes extensões de arquivos, fato que leva a 
diferentes interfaces gráficas;
Item Negativo - As cores de fundo não são planas, possuem texturas diferentes e não são sutis;
Item Negativo - Não usa em toda a interface localizações familiares para as barras de navegação;
Item Positivo - Não recorre à barra de navegação horizontal;
Item Negativo - Não usa um eixo de simetria para centralizar o texto numa página.
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6-Consistência . x Item Negativo - A navegação não é similar em todo o conteúdo da página;
Item Negativo - A interface não possui um padrão gráfico para todas as sessões.

7-Flexibilidade. x Item Negativo - Os hiperlinks  para a navegação não são visualizados por todo o conteúdo da página.

ANEXO 12
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PERFIL DOS CURSISTAS

Sexo Feminino: 53 cursistas       Masculino: 17 cursistas

Idade: Média de 32 a 44 anos

Usa o computador em:
Casa: 53
Escola: 22
Biblioteca: 0
Telecentro: 11
Lan house: 8
Casa de parentes: 6
Casa de amigos: 0

Frequência de uso da Internet:
Diariamente: 58
Semanalmente: 10
Quinzenalmente: 2

Tempo médio de uso:
De 15 minutos a 30 minutos: 3
de 30 minutos a 1 hora: 15
de 1 a 2 horas: 46
de 2 a 3 horas: 6
mais de 3 horas: 0

Usa o computador e a Internet para:

E-mail: 70
Usar editores de texto, planilhas ou slides (Word, Power Point ou Excel): 70
Estudar: 62
Ler notícias: 59
Pesquisar: 53
Páginas de relacionamento (Orkut, Facebox, etc): 42
Sala de bate-papo: 38
Fazer compras: 27
Acessar ou editar Blogs: 16
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Assistir/baixar vídeos (YouTube, Slide Share): 11
Outros: participar do Mídias na Educação: 8
Jogar: 8
Acessar sites de bancos (consultar saldos, transferis dinheiro, etc):6
Twitter: 3
Escutar "Rádio": 1

Que sites mais acessa?

E-mail (yahoo, hotmail, gmail, etc): 67
Google: 61
Sala de bate-papo: 43
Banco do Brasil: 35
"E-Proinfo": 34
Orkut: 31
G1: 27
Secretaria da Educação: 27
Americanas.com: 25
Portal Terra: 23
Portais de telefonia celular (TIM, Claro, OI e Vivo): 22
Revista Escola: 17
Revista Veja: 14
Tribuna do Norte: 13
TV Escola: 12
UOL: 9
Diário de Natal: 9
UFRN (vestibular, concursos e pós-graduação): 8
Folha dirigida: 8
Não lembra: 7
UERN (vestibular, concursos e pós-graduação): 6
Globo Esporte: 5
Jornal Hoje: 4

Você Já participou de algum curso a distância via Internet?
Sim: 70
Qual? 
Mídias na Educação Ciclo Básico: 70
Tecnologias na Educação: ensinando e aprendendo com as TIC: 27
Curso de Pós-Graduação: 3
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Curso de Aperfeiçoamento: 5
Não:0
Não Lembra: 

Graduação No

Cursistas
Especialização No

Cursistas
Mestrado No

Cursistas

Pedagogia
Letras
História  
Matemática
Geografia 
Biologia 
Ciências Sociais 
Religião 
Ed .Artística 
Jornalismo

23
18
10
7
3
2
2
2
2
1

Psicopedagogia 
Gestão Educacional
"Informática" em Educação 
Linguagens e Educação
Novas Tecnologias na Educação 
Educação 
Gestão do Trabalho Pedagógico 
História do Nordeste
Linguística Aplicada 
Metodologia. do Ensino Fundamental e Médio 
Orientação Pedagógica 
PROEJA
Psicologia da Educação 
Tecnologias em Educação 

6
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Educação 3

Total: 70 cursistas Total: 25 cursistas Total: 3 cursistas

ANEXO 13
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QUESTIONÁRIO DE INTERATIVIDADE

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – UERN
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO – PROEX

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – NEAD
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA EM MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

1) No "E-Proinfo" e módulos do Ciclo Intermediário você acessou facilmente as barras de menu, localizou as atividade e realizou interações?

Sim Não
"E-Proinfo"   (         )   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         )   (         ) 
"Rádio"   (         )   (         ) 
"Material Impresso"   (         )   (         ) 
"Informática"   (         )   (         ) 

2) As interfaces dos módulos e do "E-Proinfo", contribuíram para o seu aprendizado e ampliaram às interações com outros cursistas, conteúdo e tutor ?

Sim Não
"E-Proinfo"   (         )   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         )   (         ) 
"Rádio"   (         )   (         ) 
"Material Impresso"   (         )   (         ) 
"Informática"   (         )   (         ) 

3) Ao acessar os módulos e o "E-Proinfo", você confundiu-se para localizar atividades, barras de menu ou suportes de interação ?

Sim Não
"E-Proinfo"   (         )   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         )   (         ) 
"Rádio"   (         )   (         ) 
"Material Impresso"   (         )   (         ) 
"Informática"   (         )   (         ) 

4) No decorrer do Ciclo Intermediário você identificou erros de nas ferramentas de navegação, postagem, login e interação?
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Sim   (         )                            Não   (         )   

EM CASO POSITIVO  responda as questões 5 e 6. 

5) Quando os erros ocorriam você foi capaz de eliminá-los?

Sim   (         )                            Não   (         )  

6) Quais  interfaces geraram mais erros durante o Ciclo Intermediário?  Marque segundo a ordem 10,20,30,40 e 50...

"E-Proinfo"   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         ) 
"Rádio"   (         ) 
"Material Impresso"   (         ) 
"Informática"   (         ) 

7) Na opinião, qual das interfaces abaixo proporcionou melhor navegação  e  contribuiu para ampliar seus resultados de aprendizagem? Marque segundo a ordem 

10,20,30,40 e 50.. 

"E-Proinfo"   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         ) 
"Rádio"   (         ) 
"Material Impresso"   (         ) 
"Informática"   (         ) 

8) A diferença entre o desenho dos leiautes do "E-Proinfo" e dos módulos facilitou a sua aprendizagem?  
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Sim   (         )                            Não   (         )  

9) Qual leiaute proporcionou uma navegação mais intuitiva?

"E-Proinfo"   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         ) 
"Rádio"   (         ) 
"Material Impresso"   (         ) 
"Informática"   (         ) 

10) No "E-Proinfo" e nos módulos a navegação podia ser feita pela barra de menu, em hiperlinks  ao longo do texto ou em ícones?

Sim Não
"E-Proinfo"   (         )   (         ) 
"TV e Vídeo"   (         )   (         ) 
"Rádio"   (         )   (         ) 
"Material Impresso"   (         )   (         ) 
"Informática"   (         )   (         ) 


