ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E USABILIDADE DE WEB SITES PARA A
TERCEIRA IDADE
Resumo
O surgimento da Internet, em especial do serviço World Wide Web (WWW), contribuiu
para a crescente expansão do volume informacional no ambiente digital. A WWW permite
o armazenamento, a representação, a recuperação, a disseminação e o acesso às
informações digitais em qualquer local e a qualquer momento. Como os web sites nem
sempre contemplam representações descritivas e temáticas de seus conteúdos, a busca de
informações relevantes pode se tornar uma tarefa difícil aos seus usuários. Sendo assim,
estudos como a Arquitetura da Informação (AI) e a Usabilidade, aplicados a esses
ambientes informacionais, devem minimizar esse tipo de problema. Objetivando investigar
a existência de elementos da AI e as diretrizes e princípios de usabilidade, foram
selecionados e analisados web sites para a terceira idade, sendo abordados sites com e sem
fins lucrativos, abrangendo assuntos acerca do envelhecimento humano. Para análise,
foram utilizados os elementos da arquitetura da informação propostos por Rosenfeld e
Morville (1998); as diretrizes de usabilidade de Nielsen e Tahir (2002); uma síntese dos
princípios de usabilidade de Dias (2003), Nielsen (2001), Preece, Rogers e Sharp (2005),
Shneiderman (1998), Torres e Mazzoni (2004) e de design de Dias (2003) e Norman
(1988). A análise da usabilidade dos sites foi realizada através da avaliação heurística, em
que não há participação de usuários. Os resultados estão em fase de compilação para
posterior comparação. Feito isso, serão realizadas avaliações de usabilidade com usuários
potenciais dos web sites através de um método de teste com usuários a ser definido.
Almeja-se identificar os principais problemas de usabilidade dos web sites selecionados, os
quais podem dificultar a interação humano-computador (IHC) e, em paralelo, dificultar a
inclusão digital dos usuários idosos.
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INTRODUÇÃO
A criação e expansão da World Wide Web (WWW), serviço da Internet mais difundido
atualmente, favoreceu o crescente aumento do volume informacional disponível em meio
digital, possibilitando seu acesso em qualquer local e a qualquer momento, através da
criação de web sites por quaisquer indivíduos e organizações, culminando no caos
informacional do ambiente digital.
Esse crescimento exponencial ocorreu de forma desordenada com relação a estrutura
informacional estabelecida para o acesso e a recuperação da informação, acarretando
muitas vezes a insatisfação dos usuários ao interagir com alguns web sites que apresentam
os conteúdos informacionais com estruturas e linguagens que dificultam o entendimento de
sua organização.
Sendo assim, o estudo da Arquitetura da Informação (AI) e da Usabilidade de web sites
permite a avaliação bem como o planejamento e o desenvolvimento de projetos centrados
nos usuários potenciais, contribuindo para que recuperem informações relevantes a partir
de uma interface estruturada com foco em suas necessidades.
Além disso, web sites específicos para a terceira idade devem ser estudados para que se
possa perceber se esses ambientes informacionais permitem que os idosos consigam
acessá-los de maneira satisfatória, levando em conta suas alterações físicas e cognitivas
decorrentes do processo natural de envelhecimento. Esses sites, ao respeitarem essas
alterações, podem contribuir para a inclusão digital dos idosos, pois os projetos centrados
nos usuários, nesse contexto, permitem o desenvolvimento de sites com usabilidade e
acessibilidade satisfatórios.
Esta pesquisa, em andamento, busca identificar a presença dos elementos da AI e das
diretrizes e princípios de Usabilidade para verificação da estrutura e uso dos web sites
selecionados destinados à terceira idade, visto a importância da inclusão digital do idoso
em paralelo à problemática do acesso aos conteúdos relevantes na Web.

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO E USABILIDADE DE WEB SITES COM
ÊNFASE NA TERCEIRA IDADE
A evolução da Internet, juntamente com a dos computadores e de tecnologias afins,
transformou-a, também a partir da criação e desenvolvimento de seu serviço mais popular
– a WWW (World Wide Web) ou simplesmente Web, numa grande rede que interconecta
outras, contribuindo, assim, para o constante aumento do volume informacional e usuários
dessa tecnologia. Para Camargo e Vidotti (2006, p.103), “a explosão informacional trouxe
problemas como a falta de organização e estruturação das informações, dificultando a
recuperação dessas em relação à real necessidade do usuário”.
Os estudos em Arquitetura da Informação (AI) possibilitam a tentativa de resolver ou
mesmo amenizar esses problemas, principalmente no que diz respeito ao tratamento das
informações dispostas nos web sites, além de em outros ambientes informacionais,
possibilitando traçar caminhos para que os usuários dessas informações as recuperem
através de uma estrutura organizacional coerente com suas necessidades.

Rosenfeld e Morville, grandes especialistas na área, apresentam, numa entrevista, quatro
conceitos para AI:
1. Combinação entre esquemas de organização, nomeação e navegação
dentro de um sistema de informação.
2. Design estrutural de um espaço de informação a fim de facilitar a
realização de tarefas (tasks) e o acesso intuitivo a conteúdos.
3. É a arte e a ciência de estruturar e classificar websites e intranets a fim
de ajudar as pessoas a encontrar e a gerenciar informação.
4. É uma disciplina emergente e uma comunidade de prática (community
of practice), focada em trazer para o contexto digital os princípios de
design e arquitetura (TRISTÃO, 2002, p.2).

A partir dessa definição, é perceptível o quanto a Arquitetura da Informação é
interdisciplinar ao combinar princípios de Arquitetura e Design e inferindo na
possibilidade de outros estudos que contribuem para o sucesso da AI como processo, como
a Psicologia, a Engenharia de Software, as Ciências Sociais, a Educação, a Ciência da
Computação, o Ergodesign, as Ciências Cognitivas, a Ciência da Informação entre outros
(AGNER, 2006).
Como citado por Agner (2006), a Ciência da Informação, em especial a Biblioteconomia,
possui influência direta nos elementos, processos, métodos e técnicas da Arquitetura da
Informação de web sites. Ambas visam a organização da informação e seus objetivos e
projetos focam-se nos usuários desses ambientes informacionais. Portanto, o bibliotecário
possui, dentre suas possibilidades profissionais, a atuação como arquiteto da informação,
profissão que tende ao crescimento, pois muitos são os problemas da Web e poucos são
especializados para resolvê-los. Lima-Marques e Macedo (2006, p.247) comentam que
Um arquiteto da informação deve [...] ser hábil em desenvolver estruturas
de informação direcionadas a contextos específicos; descrever o conteúdo
e as facilidades de interação entre sistemas de comunicação mediados por
computadores; definir a organização, navegação, rotulação e sistemas de
busca; aplicar princípios de desenhos interativos centrados no usuário
para desenvolvimento de processos; definir parâmetros de usabilidade e
adequação em seu contexto-alvo; planificar mudanças e crescimento;
compreender social e culturalmente efeitos do sistema de informação e
sua implementação; além de desenvolver novos gêneros de mídia.

Os autores comentam sobre a usabilidade, estudo que deve ser considerado pelos arquitetos
da informação, o qual permite avaliar um produto ou sistema. No contexto digital, a
usabilidade pode ser definida como a capacidade de um determinado web site ser usável
pelo seu público-alvo a partir dos objetivos impostos. Complementa a Arquitetura da
Informação, já que esta se preocupa com a organização das informações na página,
enquanto que a Usabilidade, com o fato dessas informações estarem ou não satisfazendo
aos objetivos do usuário.
O termo usabilidade começou a ser usado no início da década de 80,
principalmente nas áreas de Psicologia e Ergonomia, como um substituto
da expressão “user-friendly” (traduzido para o português como
“amigável”), a qual era considerada vaga e excessivamente subjetiva. Na

verdade, os usuários não precisam que as máquinas sejam amigáveis.
Basta que elas não interfiram nas tarefas que os usuários querem realizar.
Além disso, usuários diferentes têm necessidades diferentes, de maneira
que um sistema pode ser amigável para uma pessoa e não tão amigável
para outra (DIAS, 2003, p.25).

Sendo assim, a Usabilidade não surgiu a partir de estudos acerca da Internet (embora tenha
se tornado mais popular desde então), podendo ser utilizado em vários contextos na
interação entre produtos e usuários. A norma ISO 9241-11 (19981 apud DIAS, 2003, p.24)
define o termo como sendo a “capacidade de um produto ser usado por usuários
específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um
contexto específico de uso”.
Os estudos em AI e Usabilidade, entre outros correlatos, como design de interação, design
universal, ergonomia, acessibilidade e interação humano-computador (IHC), possuem seu
foco de estudos centrado nos usuários dos sistemas, neste caso, web sites. Sendo assim, é
necessário que os desenvolvedores considerem os fatores humanos envolvidos e tentem
atender a todos os usuários do público-alvo, considerando que
Definir o público de usuários no ambiente WWW (World Wide Web), é
uma tarefa muito complexa devido à heterogeneidade de usuários e da
grande quantidade de público existente, pois, existem pessoas ou grupo
de pessoas com necessidades de interação e perfis de usuários com
objetivos diferentes sobre a interface (MORENO, 2005, p.75).

É necessário que os projetistas de interface, entre outros profissionais que participam do
desenvolvimento de web sites, se atentem para o estudo dos princípios de Usabilidade que
consideram todas as possíveis variações de usuários dentro de um público-alvo, inclusive
para avaliação de interfaces que precisam ser reestruturadas.
Por ser uma atividade complexa, a equipe responsável pelo desenvolvimento de uma
interface deve ser multidisciplinar. Matias (2003, p.57) comenta a integração entre “[...]
profissionais nas áreas de design, usabilidade, projeto editorial impresso, arquitetura da
informação e outros”. Além disso, deve-se destacar a importância do profissional
bibliotecário no desenvolvimento de web sites.
[...] a contribuição que o profissional formado na área de biblioteconomia
na Arquitetura da Informação gravita em torno do conhecimento de
princípios de seleção, acesso a informação, conhecimento de busca,
catalogação e classificação (ESPANTOSO, 1999/2000, p.144).

O primeiro passo para o desenvolvimento de um web site deve ser a clara definição do
público-alvo. Para este trabalho, determinou-se o estudo de web sites destinados à
comunidade da Terceira Idade para discussão sobre a inclusão digital a partir de ambientes
informacionais específicos, os quais podem auxiliar na inclusão dessa comunidade na
sociedade da informação.
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De acordo com Paraguay (20012 apud CARVALHO, 2003, p. 77-78), inclusão digital
[...] é gerar igualdade de oportunidades na sociedade da informação. A
partir da constatação de que o acesso aos modernos meios de
comunicação, especialmente a Internet, gera para o cidadão um
diferencial no aprendizado e na capacidade de ascensão financeira e com
a percepção de que muitos brasileiros não teriam condições de adquirir
equipamentos e serviços para gerar este acesso, há cada vez mais o
reconhecimento e o empenho (governamental, técnico, econômico) de se
encontrar soluções para garantir tal acesso.

Vários fatores são responsáveis pela exclusão digital: econômicos, sociais, políticos entre
outros. Um fator que normalmente não se discute é a dificuldade na operação de conteúdos
digitais (CARVALHO, 2003, p.76). Sendo assim, no caso da comunidade da Terceira
Idade, nota-se uma variedade de pessoas, no que diz respeito a comportamentos e
conhecimento entre os membros da mesma, já que cada idoso possui sua experiência de
vida. Muitos deles possuem computador em suas residências, mas não o utilizam, pois têm
dificuldade em aprender a operá-lo, tornando-se, assim, excluídos da sociedade da
informação.
Sales (2002, p.30) aponta problemas de ordem tecnológica inerentes aos idosos, os quais
dificultam o aprendizado dos mesmos, não contribuindo para sua inclusão no ambiente
digital:
- alterações cognitivas: tomam diferentes formas, incluindo diferenças de
percepção, deficiências de linguagem, etc.;
- alterações visuais: podem tornar difícil a leitura de textos com fontes
muito pequenas ou de uma cor particular;
- alterações de movimentação: que podem afetar a capacidade de
utilização do teclado ou do mouse, etc.;
- alterações de audição: que podem dificultar a audição ou o
reconhecimento de sinais sonoros como beeps de aviso, etc.

Considerando a Terceira Idade como comunidade, o desenvolvimento de web sites a partir
de estudos como Arquitetura da Informação, Usabilidade entre outros, além de uma equipe
multidisciplinar envolvida, torna-se ainda mais relevante, já que esse público-alvo deverá
ser atingido para que consiga se inserir no ambiente digital e, em paralelo, na sociedade da
informação.

METODOLOGIA PARA ANÁLISE DOS WEB SITES SELECIONADOS
Para realizar a seleção dos web sites, preocupou-se principalmente com o fato do conteúdo
estar diretamente vinculado aos interesses do público-alvo determinado. São eles:
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Biblioteca Virtual em Saúde – Saúde e Envelhecimento (BVSE Brasil)3
Em 1998, iniciou-se o desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) em países
da América Latina e Caribe em âmbito nacional, regional e temático. Essa biblioteca é um
produto da cooperação técnica em informação técnico-científica em saúde da
OPS/BIREME. Oferece fontes de informação na área da Saúde e se distingue da Internet
por obedecer a critérios de seleção e controle de qualidade.
A Biblioteca Virtual em Saúde – Saúde e Envelhecimento (BVSE) da América Latina e
Caribe4 aborda o tema envelhecimento e tem como objetivo promover o acesso a uma rede
de fontes de informação científica e técnica relevantes e atualizadas, tanto para o público
idoso como para a comunidade acadêmico-científica.
Similar à BVSE América Latina e Caribe, a BVSE Brasil encontra-se em desenvolvimento
sob responsabilidade de instituições que participam do Comitê Nacional de
Desenvolvimento da Biblioteca Virtual em Saúde – Saúde e Envelhecimento – Brasil:
BIREME5, UERJ-UNATI6 e CRE-SESC-RS7.
Centro de Referência do Envelhecimento (CRE)8
Em 1998, o CRE – Centro de Referência do Envelhecimento – foi criado sob a perspectiva
de disponibilização de diversas informações a respeito do envelhecimento, a partir da
preocupação com o significado social do mesmo. Trata-se de uma biblioteca virtual
especializada em gerontologia, chancelada pela UNESCO, e trabalha como Centro
Cooperante do Sistema Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da
Saúde (BIREME-OPAS-OMS) e participa do projeto para implantação da Biblioteca
Virtual em Saúde (BVSE). Entre os serviços disponíveis estão: diretório de periódicos
especializados em Gerontologia e Geriatria, diretório temático de Gerontologia, diretório
de organizações nacionais e internacionais de Gerontologia, diretório de eventos e, através
de solicitações, levantamentos bibliográficos, comutação bibliográfica e cópia de artigos
técnicos;
La tercera no es la vencida – El portal de la tercera edad9
La tercera no es la vencida é um programa de rádio argentino transmitido todos os sábados
das 9 às 12hs pela rádio Sarandí, FM 96.3, de Avellaneda, província de Buenos Aires. Os
idealizadores do programa acreditaram na criação de uma identidade virtual para o
programa, por meio da Web, em que fosse possível a transmissão de notícias, informações,
comentários e reportagens acerca da terceira idade.
Maisde5010
Criado em 1999, o web site Maisde50 tem como objetivo o uso de pessoas com mais de 50
anos ou outros que se interessem pelos assuntos apresentados e contribuir para a discussão
sobre o envelhecimento e temas afins através de textos informativos e canais de
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comunicação entre usuários. Além disso, proporciona encontros reais para aproximação de
pessoas que se conhecem apenas no ambiente digital;
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG)11
Em 1961, no Rio de Janeiro, fundou-se a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
(SBGG) a partir do idealismo de um grupo de profissionais, os quais perceberam que, num
futuro muito próximo, o Brasil não seria mais um país tão jovem. Sendo assim, deveriam
se preocupar com questões acerca do envelhecimento no que diz respeito ao seu
desenvolvimento científico. Objetiva congregar profissionais das áreas de Geriatria e
Gerontologia entre outros que se interessem em pesquisas sobre o tema.
A SBGG, organização sem fins lucrativos, é filiada à Associação Médica Brasileira (AMB)
e à Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria (International Association of
Gerontology and Geriatrics – IAGG).
O web site da organização possui duas interfaces, uma para a comunidade em geral e outra
para profissionais em Geriatria e Gerontologia.
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – Universidade Aberta à Terceira Idade
(UERJ – UNATI)12
O web site da UERJ-UNATI contém informações sobre a instituição e abriga o CRDE
(Centro de Referência e Documentação sobre Envelhecimento), criado em 1999. Atua
como Centro Cooperante a partir de convênio com o Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informações em Ciências da Saúde (BIREME), colaborando na alimentação da base de
dados bibliográficos “Literatura Latino-Americana em Ciências da Saúde” (LILACS) e
participando do “Sistema Cooperativo de Acesso a Documentos” (SCAD). Além disso,
atualmente, o CRDE vem implementando trabalhos cooperativos com a Unidad de
Envejecimiento y Salud da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). A UNATI
participa do Comitê Consultivo Brasileiro da BIREME para implementação da Biblioteca
Virtual em Saúde – Envelhecimento (BVSE Brasil);
A análise desses web sites foi realizada principalmente na página inicial (home page) de
cada um deles e também em suas páginas subseqüentes quando necessário para observar a
utilização dos elementos da Arquitetura da Informação, propostos por Rosenfeld e
Morville (1998). Os autores dividiram esses elementos em quatro sistemas: organização,
navegação, rotulagem e busca.
O sistema de organização envolve elementos para organizar as
informações da interface e do banco de dados. O sistema de navegação
considera a estruturação dos caminhos lógicos a serem percorridos e os
componentes a serem implementados como menus, barra de navegação e
frames. O sistema de rotulagem envolve como representar corretamente o
conteúdo de informação, abordando links e ícones e os métodos de busca
permitem a localização da informação (CAMARGO, 2004, p.38).

Embora a estrutura organizacional das home pages dos web sites sejam semelhantes, essa
análise pode investigar alguns pontos da interface que possam prejudicar a interação entre
os usuários e esses ambientes informacionais.
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Para a análise das diretrizes e princípios de Usabilidade, utilizou-se o método de avaliação
heurística, considerada “[...] um método de inspeção sistemático de usabilidade de sistemas
interativos, cujo objetivo é identificar problemas de usabilidade que, posteriormente, serão
analisados e corrigidos ao longo do processo de desenvolvimento do sistema” (DIAS,
2003, p.62). Esse método pode ser aplicado em qualquer estágio de desenvolvimento de
web sites, bem como após sua implementação. É realizado por um ou mais avaliadores e
não há participação de usuários.
As diretrizes de usabilidade utilizadas foram as de Nielsen e Tahir (2002), as quais
abordam diversas categorias de itens de interface, abrangendo objetivo do site,
informações sobre a instituição mantenedora etc., mais voltadas para as home pages dos
web sites.
Os princípios de usabilidade foram obtidos por uma síntese de princípios de diversos
autores estudados, sendo eles:
- Dias (2003) – apresenta sete princípios de Usabilidade a partir de seus estudos da norma
de qualidade ISO 9241-11;
- Nielsen (200113 apud PREECE, ROGERS e SHARP, 2005) – apresenta dez princípios de
Usabilidade;
- Preece, Rogers e Sharp (2005) – apresentam as seis principais metas da Usabilidade;
- Shneiderman (199814 apud DIAS, 2003) – apresenta oito “regras de ouro” para o projeto
de interfaces;
- Torres e Mazzoni (2004) – apresentam dez princípios de Usabilidade e Acessibilidade.
Além desses princípios, foram estudados os de Design propostos por:
- Dias (2003) – apresenta sete princípios de Design universal;
- Norman (198815 apud PREECE, ROGERS e SHARP, 2005) – apresenta seis princípios
de Design de interação.
A síntese é apresentada no Quadro 1 a seguir, que demonstra:
- Na primeira coluna, denominações arbitrárias para os princípios a partir dos encontrados
em comum entre os autores (em ordem de maior relevância seguido por ordem alfabética);
- Na segunda coluna, as definições dos princípios apresentados na primeira coluna, a partir
das explicações dos autores;
- Na terceira coluna, os autores que apontaram princípios similares que resultaram na
síntese demonstrada na primeira coluna.
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Quadro 1 – Síntese dos princípios estudados
Princípios encontrados
Definição
Autores
O sistema deve apresentar
baixa taxa de erros. Caso estes
- Dias (2003);
ocorram, por parte do usuário
- Nielsen (2001);
Prevenção e tratamento de ou do próprio sistema, este
- Shneiderman (1998);
deve disponibilizar formas de
erros
- Torres e Mazzoni (2004).
tratamento destes erros para
que o próprio usuário possa
resolvê-los.
O sistema deve apresentar
- Dias (2003);
padronização em suas ações
- Nielsen (2001);
constituintes. Dessa forma,
- Shneiderman (1998);
Consistência
torna-se consistente e o usuário
- Torres e Mazzoni (2004);
não precisa reaprender a usá-lo
- Norman (1988).
a cada ação realizada.

Feedback

O sistema deve fornecer ao
usuário respostas ao final de
cada ação realizada, por meio
de mensagens, por exemplo.

- Nielsen (2001);
- Shneiderman (1998);
- Torres e Mazzoni (2004);
- Norman (1988).

Controle

O usuário, tanto experiente
quando inexperiente, deve
possuir controle sobre o
sistema, e não o oposto.

- Nielsen (2001);
- Shneiderman (1998);
- Torres e Mazzoni (2004);
- Dias (2003).

Eficácia e eficiência

Fácil aprendizado

Flexibilidade

O usuário, ao conhecer o
sistema, analisa o quanto este
pode ajudá-lo a atingir seus
objetivos. A partir do momento
que o usuário interage com ele,
este deve fornecer subsídios
para que o torne freqüente,
realizando suas ações de forma
rápida e satisfatória.
O novo usuário de um sistema
e/ou o usuário num sistema
reestruturado, busca usá-lo com
freqüência. Portanto, deve ser
fácil de usar a partir de
interface intuitiva.
A partir da definição do
público-alvo do sistema, este
deve atender a todos dentro do
grupo: usuários experientes ou
não. Se possível, também o
deve fazer com outros usuários
fora do grupo que buscam
informações nele.

- Dias (2003);
- Nielsen (2001);
- Preece, Rogers e Sharp
(2005).

- Dias (2003);
- Preece, Rogers e Sharp
(2005);
- Torres e Mazzoni (2004).

- Dias (2003);
- Nielsen (2001);
- Torres e Mazzoni (2004).

Quadro 1 – Síntese dos princípios estudados
Princípios encontrados
Definição

Visibilidade

Autores

- Nielsen (2001);
Os usuários devem encontrar no
- Torres e Mazzoni (2004);
sistema informações facilmente
- Dias (2003);
perceptíveis e claras.
- Norman (1988).

O sistema deve fornecer
similaridade das ações com os
Compatibilidade
sistemas que os usuários já
conhecem e com o cotidiano
deles.
Ao aprender a interagir com o
sistema, o usuário deve lembrar
Fácil memorização
como fazê-lo ao utilizá-lo
novamente.
Para que o sistema seja útil e
funcional, é preciso que ele
aborte ou mesmo amenize a
Priorização da funcionalidade
estética que usa apenas para
e da informação
atrair o usuário, mas não conta
com informações claras e
precisas.
No caso de prover acesso a
todos os usuários do públicoalvo, o sistema deve considerar
Uso eqüitativo
os casos de acessibilidade,
como deficiências físicas,
mentais, etc.
O sistema deve convidar o
usuário a realizar determinadas
Affordance
ações a partir de incentivos,
pistas.
O sistema deve fornecer
módulos de ajuda para auxiliar
Ajuda
os usuários em seu uso.
O sistema deve fornecer
caminhos mais rápidos que
Atalhos
agilizam a interação dos
usuários mais experientes.
O sistema deve permitir que o
usuário não se sinta cansado ao
Baixo esforço físico
realizar tarefas repetitivas,
manipulações complexas, etc.
O sistema deve restringir, em
momento oportuno, o tipo de
Restrições
interação entre ele e o usuário.
As ações dentro do sistema
devem ser reversíveis,
Reversão de ações
encorajando os usuários a
explorá-lo.

- Nielsen (2001);
- Torres e Mazzoni (2004);
- Norman (1988).
- Dias (2003);
- Preece, Rogers e Sharp
(2005);
- Shneiderman (1998).
- Nielsen (2001);
- Preece, Rogers e Sharp
(2005);
- Torres e Mazzoni (2004).

- Torres e Mazzoni (2004);
- Dias (2003).

- Norman (1988)

- Nielsen (2001)

- Shneiderman (1998)

- Dias (2003)

- Norman (1988)

- Shneiderman (1998)
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Definição
Autores
Para que o usuário se sinta
subjetivamente satisfeito com o
- Dias (2003)
sistema, é necessário que
Satisfação subjetiva
considere agradável sua
interação com ele.
O sistema deve proteger o
usuário de condições perigosas e - Preece, Rogers e Sharp (2005)
Segurança
situações indesejáveis.

Princípios encontrados

Os problemas de usabilidade encontrados através da avaliação heurística foram
classificados em três categorias de tarefas realizadas pelos usuários, amenizando
problemas como subjetividade na avaliação. As categorias são: barreira, quando o usuário
tenta realizar uma tarefa e não consegue, possibilitando que ele desista de cumprí-la;
obstáculo, quando o usuário tenta realizar uma tarefa com dificuldades, mas consegue
encontrar uma solução; e ruído, quando o usuário consegue desempenhar determinada
tarefa sendo que, em contrapartida, ocorre um comprometimento quanto a sua satisfação
(DIAS, 2003).
Os dados referentes à análise dos web sites estão em fase de compilação e comparação. No
próximo momento, será realizada a avaliação através de um método com usuários, a fim de
constatar os problemas de usabilidade encontrados na avaliação heurística, bem como
comparar os métodos de avaliação com e sem usuários. Os sujeitos serão alguns alunos do
curso de informática da Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI) da UNESP,
campus de Marília.

CONSIDERAÇÕES
A arquitetura da informação e a usabilidade, quando aplicadas de forma eficiente no
planejamento e/ou reestruturação de web sites, deve auxiliar no acesso dos usuários a eles
de maneira intuitiva, permitindo que encontrem o que procuram rapidamente e com
segurança, o que contribui para que esses ambientes informacionais minimizem
significativamente o número de erros que tendem a dificultar a interação humanocomputador.
Tendo em vista a comunidade da terceira idade e considerando os idosos indivíduos com
alterações físicas e cognitivas decorrentes do processo de envelhecimento, deve-se refletir
sobre o desenvolvimento de projetos que atendam efetivamente essa comunidade
específica, o que deve contribuir para sua inclusão digital e, em paralelo, sua inclusão na
sociedade da informação.
Sendo assim, através das avaliações, almeja-se identificar os principais problemas de
usabilidade encontrados nesses web sites específicos para que seja possível enumerá-los e
comparar suas ocorrências.
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