
"A usabilidade beneficia alunos e professores"  
 
Apesar de passar muitas vezes desapercebida, a usabilidade é fundamental para o 
desenvolvimento de sistemas, sites e cursos on-line. Uma especialista da Sociedade Brasileira de 
Gestão do Conhecimento analisa a problemática.  
 
Entrevistada: Maria da Lourdes Oliveira Martins (SBGC) 
 
"A utilização de mídias eletrônicas e sistemas computacionais por usuários não especialistas em 
informática, com diferentes habilidades, formação e idades, demanda interfaces cada vez mais 
interativas", afirmou recentemente Maria da Lourdes Oliveira Martins (Diretora da Sociedade 
Brasileira de Gestão do Conhecimento, SBGC). 
 
Para entender este conceito, basta pensar no dia-a-dia. Como seria o trânsito, se todos os 
automóveis tivessem o volante no teto, com forma de leme, ou se nas casas se usassem as 
janelas como portas, resultado de um novo critério de construção. Além dos exageros, todos os 
objetos são produzidos de forma que seu uso seja o mais simples possível. "Desenvolver e 
projetar produtos focalizados no usuário e em seu contexto de uso, é o que chamamos 
usabilidade", afirma a titular do SBGC. 
 
Trata-se de um critério fundamental a ser levado em conta no desenvolvimento de ferramentas de 
tecnologia, para que sites e sistemas sejam mais interativos. A usabilidade em Internet consiste 
em adaptar a informação virtual de forma eficiente, garantindo um uso prático. "Um dos objetivos 
de desenvolver interfaces com um alto grau de usabilidade pedagógica e de desenho é permitir 
que as tarefas de professores e alunos sejam executadas de forma simples e eficiente", explica 
Oliveira Martins. Apesar de se tratar de algo essencial para o e-Learning, as pesquisas realizadas 
sobre esta questão no setor da educação a distância ainda são pouco profundas e escassas. Algo 
que não ocorre em outros âmbitos, como o comércio eletrônico ou os portais corporativos, onde é 
mais comum encontrar estudos sobre usabilidade. 
 
De acordo com a especialista brasileira, antes de lançar um curso no mercado há vários pontos 
que devem ser analisados, como por exemplo: as características do aluno ou destinatário dessa 
oferta educativa. Quem é, qual é seu nível de escolaridade, como interpreta as informações, qual 
é sua experiência, sua motivação, incentivo e habilidades em relação à utilização dos recursos de 
informática, são dados que facilitarão o desenvolvimento da interface mais apropriada. 
 
Segundo Oliveira Martins, também é importante determinar o grau de alfabetização digital dos 
alunos para acessar, interpretar, criticar e participar das novas formas emergentes do contexto 
cultural e social. Entre os testes de usabilidade que se desenvolveu, a especialista encontrou 
alguns problemas comuns a muitos cursos virtuais, como as dificuldades dos usuários para 
identif icar ícones e a ausência de padrões de orientação ou instruções claras. Também identificou 
problemas recorrentes no desenho das ferramentas de comunicação e nas propostas pedagógicas 
que deveriam fomentar seu uso, e que o feedback dado aos alunos foi, muitas vezes, irrisório 
diante de suas necessidade. 
 
É indispensável, então, comprovar devidamente e de forma exaustiva as interfaces, posto que um 
engano - por menor que seja - pode desmotivar o aluno e acabar com toda possibilidade de êxito. 
Um inconveniente, se tivermos em conta que recuperar a atenção dos estudantes pode ser uma 
árdua tarefa, e às vezes, até impossível. Ainda no mundo virtual, os usuários esperam ter em 
suas mãos algum material impresso que o conduza, como um guia com informações detalhadas, 
com textos em linguagem simples. "Utilizar a tecnologia para adicionar valor à aprendizagem com 
eficiência e para trazer satisfação aos usuários é um grande desafio", assegura a Diretora da 
Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento. 
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