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RESUMO 
 
Apresenta estudo realizado sobre técnicas de coleta de dados utilizadas em 
processos de avaliação da usabilidade de sítios web e de design participativo, em 
comparação com as pertencentes a metodologia de pesquisa em geral. Objetiva 
explorar relações existentes entre tais técnicas, além de apresentar a avaliação da 
usabilidade e o design participativo como metodologias alternativas de envolvimento 
dos usuários no processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas de 
informação, e mais especificamente de sítios web. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, de caráter bibliográfico e exploratório. Sem a intenção de ser exaustiva, 
explora o referencial teórico a partir dos problemas identificados no desenvolvimento 
de sistemas de informação. Os resultados apresentam as relações verificadas a 
partir da comparação das técnicas de avaliação de usabilidade e de design 
participativo, com as técnicas da metodologia de pesquisa quanto a seu caráter 
quantitativo e qualitativo. Demonstrou-se o grau de envolvimento do usuário 
proporcionado pelas técnicas estudadas e as características relativas às condições 
de uso, vantagens e desvantagens, custos e tempo de aplicação de cada técnica. 
Tais resultados, relacionados ao referencial teórico consultado, são a base para os 
comentários que compõem as considerações finais e as sugestões de 
encaminhamento a pesquisas futuras relacionadas a esta temática. 
 
Palavras-chave: Técnicas de coleta de dados. Avaliação de usabilidade. Sítios web. 
Design participativo. 
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1 INTRODUÇÃO       
    
Esta monografia abordou a questão da coleta de dados junto aos usuários de 

sistemas de informação no geral, e mais especificamente de sítios web. Atenção 

especial foi dada às técnicas de avaliação da usabilidade e de aplicação do design 

participativo, como forma de obtenção da opinião do usuário e de seu envolvimento 

no processo de desenvolvimento e manutenção de sítios web.  

A escolha do tema se deu a partir da observação de problemas enfrentados 

tanto no desenvolvimento de sistemas de informação, como quando em seu uso. Há 

relatos em que se percebem resistências de uso de sítios web por parte dos 

usuários, quando o sistema frustra suas expectativas e necessidades. A partir da 

percepção desta realidade, sugiram metodologias que têm como princípio o 

envolvimento do usuário tanto no processo de desenvolvimento e manutenção de 

sistemas, bem como na realização de uma avaliação da usabilidade de tais 

sistemas.  

Tanto o design participativo quanto a avaliação da usabilidade de sítios web 

utilizam-se de técnicas que possibilitam o contato e coleta de dados junto aos 

usuários. A princípio tais técnicas poderiam ser consideradas específicas ou 

privativas destas abordagens. No entanto, na literatura geral sobre metodologia de 

pesquisa, verifica-se que pesquisas quantitativas e qualitativas abordam igualmente 

técnicas de coleta de dados para extrair da realidade dados e informações junto às 

pessoas.  Sendo assim, este estudo buscou explorar sob a perspectiva de pesquisas 

quantitativas e qualitativas as relações existentes entre as técnicas de coleta de 

dados da metodologia de pesquisa em geral, as técnicas de avaliação da 

usabilidade de sítios web e as técnicas de design participativo.  

Além de explicitar tais relações, o estudo pretende possibilitar que o gestor da 

informação e outros interessados verifiquem as características de tais técnicas, 

relativas às suas condições de uso, vantagens e desvantagens, custos e tempo de 

aplicação.  Mais especificamente, esta discussão se torna importante para o gestor 

da informação atuante no desenvolvimento e manutenção de sistemas de 

informação, pois tais técnicas configuram-se como formas de aproximação e 

extração de informações relativas às necessidades e opiniões de satisfação dos 

usuários do sistema, visando melhorias quando este já existe, ou mesmo orientando 

sua criação.  
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O estudo apresentado a seguir estrutura-se em sete capítulos: os três 

primeiros apresentam aspectos introdutórios da pesquisa; o quarto apresenta os 

procedimentos metodológicos respeitados em sua realização; o quinto expõe o 

referencial teórico utilizado; no sexto capítulo, os resultados obtidos são 

apresentados e analisados; e, no sétimo, apresentam-se as considerações finais do 

estudo, bem como algumas sugestões para sua continuidade.  
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2 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA       
      

Sistemas de informação desenvolvidos a partir de abordagens tradicionais 

são passíveis de questionamentos quando surgem problemas que, segundo Flynn1 

(1992 apud FURNIVAL 1995, p. 3) podem ser categorizados como: a) de qualidade: 

enfoque errado, negligência na organização, análise incorreta, motivos equivocados; 

e, b) de produtividade: nível de exigência do usuário, eventos externos, 

implementação impossível. De acordo com a autora, estes problemas impedem que 

se atinjam os objetivos determinados quando do projeto e criação do sistema.       

 Outras situações, relativas ao desenvolvimento de sítios web, remetem mais 

especificamente à usabilidade. Um problema de usabilidade é entendido por Dias 

(2003, p. 42) como sendo qualquer característica, que possa retardar, prejudicar ou 

inviabilizar a realização de uma tarefa, aborrecendo, constrangendo ou 

traumatizando o usuário. Estes problemas e questões podem estar relacionados a 

metodologias tradicionais de desenvolvimento de sistemas, e mais especificamente 

de sítios web, que normalmente não privilegiam a comunicação entre o designer e 

os futuros usuários.       

Santos, Silva e Rocha ([2001?], p. 3) enfatizam a importância da participação 

do usuário no processo de desenvolvimento de sistemas quando afirmam que:     
(...) A identificação dos requisitos necessários ao sistema, a observação 
das tarefas e a seqüência de ações executadas pelo usuário, bem como o 
próprio design do sistema, podem contar com a participação do próprio 
usuário (...). No design de qualquer produto deveríamos começar sempre 
pelo usuário que é a pessoa que realmente será contemplada. Pensar na 
sua tarefa e de que modo o seu trabalho pode ser melhorado, tendo-se em 
mente sempre o cenário social, organizacional e pessoal onde essa tarefa 
está inserida. Assim, é possível obter a interação certa, tornando as 
"coisas" certas visíveis, proporcionando o modelo mental próprio, e então 
temos as regras para um bom design para o usuário.       

      

Neste contexto, as abordagens colaborativas de desenvolvimento de 

sistemas têm destacado a participação dos usuários como elementos 

imprescindíveis na solução de falhas resultantes da falta de comunicação entre o 

designer e o usuário. Segundo Furnival (1995, p. 5), estas metodologias 

pressupõem, fundamentalmente, a participação dos usuários no processo de design 

                                                 
1 FLYNN, D.J. Information systems requirements: determination & analysis. London, McGraw-

Hill, 1992.  
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e, portanto, são chamadas de metodologias de Participatory Design (design 

participativo).       

 Considerando-se a importância do envolvimento do usuário no processo de 

criação e ajustes de um sistema, a partir da avaliação da usabilidade de sítios web e 

do design participativo, verifica-se que as formas de chegar até este usuário para 

ouvir sua opinião exigem a aplicação de técnicas de coleta de dados.  

 O método científico, definido por Gil (1999, p. 26) como o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para a construção do 

conhecimento, destaca que, para se obter uma noção verdadeira da realidade a qual 

se estuda, é necessário que sejam coletados dados por meio da aplicação de 

técnicas. As técnicas de coleta de dados da metodologia de pesquisa em geral se 

aplicam de acordo com as pesquisas quantitativa e qualitativa. Sendo assim, 

considerou-se pertinente explorar esta temática, partindo-se da seguinte questão de 

pesquisa: quais as relações existentes entre as técnicas de coleta de dados da 

metodologia de pesquisa em geral e as utilizadas na avaliação da usabilidade de 

sítios web e na aplicação do design participativo?  

A partir desta questão, o presente trabalho pretendeu trazer uma contribuição 

teórica ao profissional da informação, demonstrando de uma forma clara, as 

relações existentes entre as técnicas de coleta de dados da metodologia de 

pesquisa em geral, as técnicas de avaliação da usabilidade de sítios web e as 

técnicas de design participativo, sob a perspectiva das pesquisas quantitativa e 

qualitativa, além de demonstrar o grau de envolvimento/participação do usuário 

proporcionado pelas técnicas estudadas e as características das técnicas de 

avaliação de usabilidade e do design participativo relativas às suas condições de 

uso, vantagens e desvantagens, custos e tempo de aplicação. O domínio das 

técnicas de coleta de dados pelo gestor da informação é uma habilidade não só 

desejável como crítica para sua ação estratégica em sistemas de informação, devido 

ao fato de estar interessado em identificar, sob o ponto de vista do usuário, e da 

melhor forma possível, as suas necessidades de informação e/ou suas opiniões em 

relação a um sistema já existente.     

De maneira geral, esta pesquisa buscou contribuir com a discussão mais 

ampla das investigações voltadas ao usuário, sua relação com sistemas de 

informação e as estratégias de coleta de dados que possam auxiliar no 

reconhecimento de suas necessidades e expectativas em relação à interface com a 
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qual terá que interagir para atingir seu objetivo, ou seja, encontrar a informação 

desejada. Sendo assim, espera-se que os resultados possam ser úteis ao gestor da 

informação no desenvolvimento de sistemas sob sua responsabilidade, 

considerando-se as condições de aplicação de tais técnicas.  

Por se tratar de uma temática ainda relativamente “jovem” com foco inovador, 

ou seja, explorar as relações existentes entre as técnicas de coleta de dados da 

metodologia de pesquisa em geral, de avaliação da usabilidade de sítios web e as 

técnicas de design participativo, este estudo tem características de pesquisa 

exploratória, uma vez que não parte de hipóteses pré-determinadas, mas sim, da 

discussão de idéias que possam ser utilizadas como caminhos para pesquisas 

futuras (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 24). A proposta considera temas que permeiam 

a área de gestão da informação, como: o acesso à informação, o formato no qual ela 

se apresenta e o usuário/cliente ao qual ela se destina, e mais especificamente, às 

peculiaridades da coleta de dados junto ao usuário.  

O interesse em investigar o tema relacionou-se igualmente com o desafio de 

explorar assuntos ainda inéditos nas monografias do Curso de Gestão da 

Informação da Universidade Federal do Paraná, bem como em contribuir com as 

discussões que abordem uma visão metodológica das técnicas de coleta de dados 

junto ao usuário. A pesquisadora espera que o presente trabalho desperte o 

interesse do gestor da informação em investigar formas de desenvolver 

produtos/serviços de informação, que considerem a importância da avaliação e a 

aplicação de diferentes metodologias e/ou técnicas que insiram efetivamente o 

usuário final na criação e incremento de sistemas de informação. 
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3 OBJETIVOS  
        

Os objetivos desta pesquisa estão divididos em um objetivo geral e seis 

objetivos específicos.       

      

3.1 OBJETIVO GERAL  

    

O propósito deste estudo é explorar, sob a perspectiva das pesquisas 

quantitativa e qualitativa, as relações existentes entre as técnicas de coleta de dados 

da metodologia de pesquisa em geral, as presentes em processos de avaliação da 

usabilidade de sítios web e aquelas definidas no escopo do design participativo. 

    

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

      

a) enumerar problemas e questões existentes em metodologias tradicionais 

de design de sistemas de informação, no geral, e de sítios web, em 

particular;       

b) apresentar a avaliação de usabilidade como metodologia para aquisição 

de informações sobre a usabilidade de sistemas de informação e sítios 

web;   

c) apresentar o design participativo como metodologia alternativa ao 

desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação e sítios web; 

d) explorar a metodologia de pesquisa, relativamente ao processo adotado 

(pesquisas quantitativa e qualitativa) e técnicas de coleta de dados; 

e) comparar tanto as técnicas de design participativo, quanto as técnicas de 

avaliação de usabilidade de sítios, às técnicas de coleta de dados da 

metodologia de pesquisa quanto à suas características quantitativas e 

qualitativas;       

f) explorar as características das técnicas de avaliação da usabilidade e do 

design participativo em relação às suas condições de uso, vantagens e 

desvantagens, custos e tempo de aplicação.     
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4 METODOLOGIA       
      

Entende-se como pesquisa o procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas propostos. A pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informações suficientes para responder ao 

problema, ou quando a informação disponível encontra-se em tal estado de 

desordem que não possa ser adequadamente relacionada ao problema. Para que 

uma pesquisa seja realizada, faz-se necessário o levantamento dos conhecimentos 

existentes sobre o tema a ser estudado, bem como a aplicação de métodos, 

técnicas e outros procedimentos científicos (GIL, 1991, p.19).   Neste capítulo 

pretende-se descrever a natureza deste estudo e quais as opções metodológicas 

utilizadas como base na construção do mesmo.  

      

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA     

      

 As pesquisas podem ser classificadas quanto aos objetivos gerais, como 

pesquisas de cunho exploratório, descritivo, explanatório (analítico) ou preditivo 

(explicativo), já quanto ao processo utilizado, uma pesquisa pode ser quantitativa ou 

qualitativa (COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 23). Do ponto de vista da adoção de 

procedimentos técnicos, podem ser classificadas como bibliográfica, documental, 

experimental, ex-post-facto, levantamento, estudo de caso, pesquisa-ação, pesquisa 

participante (GIL, 1991, p. 48). 

 Com relação ao seu objetivo, esta pesquisa assume um caráter exploratório 

devido ao fato de partir apenas de uma questão de pesquisa, não tendo sido 

elaboradas hipóteses. A pesquisa exploratória realiza descrições da situação e quer 

descobrir as relações existentes entre os elementos componentes da mesma 

(CERVO; BERVIAN, 2002, p.69). Com relação aos procedimentos técnicos, 

caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica, pois procura explicar a questão de 

pesquisa com base nas referências teóricas encontradas (CERVO; BERVIAN, 2002, 

p.65). Com relação à forma de abordagem, caracteriza-se como uma pesquisa 

qualitativa, uma vez que tem características mais subjetivas, devido ao fato de a 

pesquisadora optar por examinar e refletir as percepções obtidas tendo como base 

para seu entendimento o referencial teórico, sendo que a interpretação dos 
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resultados não será realizada mediante números ou processos matemáticos 

(COLLIS; HUSSEY, 2005, p.26).  

      

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS    

      

Para a realização deste estudo, foi necessário identificar na literatura 

pertinente material relacionado às seguintes temáticas: a) desenvolvimento de 

sistemas de informação em geral e, em particular, de sítios web; b) problemas e 

questões relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação e de sítios 

web; c) a usabilidade de sistemas de informação; d) o design participativo como 

metodologia alternativa no desenvolvimento de sistemas de informação; e) a 

metodologia de pesquisa, as pesquisas quantitativa e qualitativa e suas técnicas de 

coleta de dados; 

Os conteúdos relativos à literatura citada sobre o desenvolvimento de 

sistemas de informação, provêm de artigos de periódicos e de livros disponíveis na 

biblioteca do setor de Ciências Sociais Aplicadas da UFPR. Para os temas 

"usabilidade" e "design participativo", foram utilizados livros disponíveis na biblioteca 

de Ciência e Tecnologia da UFPR, artigos de periódicos e dissertações disponíveis 

na Internet. Com relação ao referencial teórico utilizado sobre metodologia de 

pesquisa, considerou-se que, como há uma ampla diversidade de campos na 

ciência, de acordo com Santos e Parra Filho (1998, p. 53), existem métodos 

específicos para cada campo científico. Sendo assim, para os fins desta pesquisa, 

interessa apenas o campo das Ciências Sociais Aplicadas. Definido isto, em um 

primeiro momento decidiu-se, intencionalmente, tomar como base o livro de Collis e 

Hussey (2005) e, mais especificamente, a estrutura de tópicos adotada pelos 

autores,  a fim de guiar a análise das fontes subseqüentes. A partir deste, não tendo 

a intenção de exaurir a temática, optou-se como decisão metodológica, por limitar a 

busca de tais fontes de informação preferencialmente à lista da bibliografia 

recomendada para as disciplinas SIN 026 (Metodologia da Pesquisa em Informação) 

e SIN 028 (Pesquisa em Informação I) do Curso de Gestão da Informação, 

especialmente aos livros nela contidos, os quais encontram-se disponíveis na 

biblioteca de Ciências Sociais Aplicadas (identificados com asterisco na lista de 

referências). Tal procedimento se justifica devido a já citada amplitude da literatura 

sobre metodologia de pesquisa, buscando-se com isto um maior foco na literatura 
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recomendada para o Curso de Gestão da Informação. Portanto, para a discussão da 

problemática, resgatou-se literatura referente à metodologia de pesquisa 

relativamente às pesquisas quantitativa e qualitativa e à utilização de técnicas de 

coleta de dados como forma de acesso a opinião de sujeitos da pesquisa que, no 

escopo específico deste estudo são visualizados como sendo os usuários de sítios 

web.  

 Iniciou-se este trabalho tendo como ponto de partida os problemas e 

questões relacionadas ao desenvolvimento de sistemas de informação, os quais 

também podem ser observados quando do desenvolvimento de sítios web. Logo, 

com base nas questões levantadas, foi explorada a temática da usabilidade de sítios 

web, como um fator necessário a ser considerado no esforço de disponibilizar ao 

usuário um sistema de fácil utilização, para que seu objetivo de acesso à informação 

desejada seja alcançado. 

 Na seqüência, foi trazido ao estudo o design participativo, como uma 

metodologia alternativa ao desenvolvimento de sistemas de informação que 

privilegia a participação dos usuários no processo de criação e manutenção de tais 

sistemas, com o intuito de proporcionar ao usuário um produto final mais adequado 

às suas necessidades.  

  Considerando-se a problemática identificada na qual assume-se como 

necessário o envolvimento do usuário no processo de desenvolvimento e 

manutenção de sistemas de informação para a obtenção de um sistema adequado 

às suas necessidades, verifica-se que, tanto na avaliação da usabilidade de sítios 

web quanto no design participativo, as formas de se aproximar do usuário se dão por 

meio da aplicação de técnicas de coleta de dados.      

  O método científico, definido por Gil (1999, p. 26) como sendo o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicos adotados para a construção do conhecimento, 

considera que, para obter uma noção verdadeira da realidade a qual se estuda, é 

necessário que sejam coletados dados por meio da aplicação de técnicas. Essas 

técnicas correspondem, segundo a metodologia de pesquisa, às pesquisas 

quantitativa e qualitativa. 

Sendo assim, os resultados deste estudo se compõem da descrição das 

técnicas de coleta de dados, seguidas da classificação realizada quanto a seu 

caráter quantitativo/qualitativo, sendo comparadas as técnicas de avaliação de 

usabilidade e de design participativo, com as técnicas de coleta de dados da 
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metodologia de pesquisa.  Tais comparações foram realizadas por meio de 

representações visuais, seguidas das análises consideradas para as comparações 

estabelecidas. Demonstra-se também de forma visual o grau de envolvimento do 

usuário proporcionado pelas técnicas estudadas, sendo apresentadas então as 

características das técnicas de avaliação de usabilidade e do design participativo 

relativas às suas condições de uso, vantagens e desvantagens, custos e tempo de 

aplicação.  
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5 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

5.1 DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 

Ao se difundirem nas organizações, os sistemas de informação são utilizados 

não apenas para o simples armazenamento e controle dos dados e informações 

gerados durante sua rotina de trabalho, mas para extrair a informação estratégica 

necessária para que se obtenha vantagem diante da realidade competitiva em que 

seus usuários se encontram. 

Um sistema pode ser definido como uma rede de componentes 

interdependentes que trabalham em conjunto para tentar realizar seu objetivo 

(OLIVEIRA, 2000, p. 149). De acordo com Rezende (2005, p. 26), todo sistema que 

manipula e gera informações, usando ou não a tecnologia da informação, pode ser 

considerado um sistema de informação.  No caso de uso de tecnologia, esse tipo de 

sistema é especializado no processamento e na comunicação de dados ou de 

informações, e é constituído por um conjunto de módulos de comunicação, de 

controle, de memórias e de processadores interligados entre si por meio de uma 

rede, sendo igualmente importante lembrar que as pessoas também fazem parte do 

sistema (MATTOS, 2005, p. 05). 

Apesar de sua difusão, os desenvolvedores de sistemas de informação têm 

se deparado com uma questão não muito confortável: o questionamento quanto ao 

sucesso de tais sistemas junto ao usuário. Não raramente ocorrem casos de 

sistemas de informação que fracassam ou que não atingem o objetivo para o qual 

foram projetados.  

De acordo com Scapin e Bastien2 (apud GONÇALVES, 2001, p. 1), a 

capacidade que os usuários têm de se adaptarem às situações problemáticas, 

decorrentes de erros de concepção, tem limites. A partir de certo ponto ocorre o mau 

funcionamento do sistema, o desempenho torna-se insatisfatório e as reclamações 

dos usuários crescem.  

 

 

                                                 
2  SCAPIN, D. L.; BASTIEN, J.M.C. Ergonomic criteria for evaluating the ergonomic quality of 

interactive systems. In Behavior & Information Technology, vol.16 n. 4/5,1997. 
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As conseqüências geradas por esta realidade são descritas por Righi3 (1993 

apud GONÇALVES, 2001, p. 1) como sendo situações que vão desde a utilização 

parcial do sistema, passando para o mau uso e diminuição da sua utilização 

chegando ao não-uso, em que o usuário passa a recorrer a outras fontes de 

informação. Já Furnival (1995, p. 1), além de citar a subutilização e o não-uso como 

conseqüências, acrescenta a sabotagem do sistema como possibilidade de reação 

dos usuários. 

Estas situações estão ligadas à forma como determinados sistemas têm sido 

elaborados. Metodologias consideradas tradicionais para o desenvolvimento de 

sistemas, em que há pouca ou nenhuma interação entre a equipe de designers e os 

usuários finais, vêm sendo apontadas como geradoras de situações problemáticas 

como as citadas anteriormente. 

Segundo Furnival (1995, p. 4), as principais críticas às metodologias 

tradicionais de desenvolvimento de sistemas, dirigem-se ao pressuposto básico ao 

qual se sustentam. Isto é, que os requisitos do sistema podem ser clara e 

precisamente especificados desde o início do projeto. Além disso, a autora aponta 

como uma questão importante o fato de que, além de ser duvidoso pressupor que os 

requisitos dos usuários podem ser fixados no início do projeto, a própria 

comunicação formal entre designers e usuários pode ser uma fonte de obstáculos ao 

sucesso do sistema. 

Flynn4 (1992 apud FURNIVAL, 1995, p. 3) categoriza os problemas 

apresentados pelos sistemas de informação como sendo de qualidade e de 

produtividade. No que diz respeito à qualidade, as dificuldades são: 

a) enfoque errado: são escolhidos focos errados de automatização, podendo 

o sistema entrar em conflito com as metas e estratégias para as quais foi 

concebido; 

b) negligência da organização mais ampla: fatores psicológicos e sociais 

podem ser negligenciados, tais como o grau de centralização ou 

descentralização, e ainda o grau de aceitação ou usabilidade do sistema; 

                                                 
3  RIGHI, C.A R. Aplicação de recomendações ergonômicas ao componente de apresentação 

da interface de softwares interativos. Florianópolis, 1993.Dissertação (Mestrado em 
Engenharia de Produção), Universidade Federal de Santa Catarina. 

 
4  FLYNN, D.J. Information systems requirements: determination & analysis. London, McGraw-

Hill, 1992.  
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c) análise incorreta: as atividades corretas são identificadas, porém, podem 

ocorrer erros na análise das necessidades de informação devido a 

técnicas fracas de desenvolvimento; 

d) motivos equivocados: gerentes que desejam implementar tecnologias 

visando estender seu poder por meio de sistemas computadorizados, 

acabam exercendo muita influência na decisão de implementação do 

sistema. 

 

Já os problemas de produtividade são causados por requisitos que mudam 

devido ao: 

a) nível de exigência: os usuários se tornam mais exigentes enquanto o 

projeto progride; 

b) eventos externos: mudanças de fatores externos como tecnologia, 

legislação, mercado e ambiente político podem afetar diretamente as 

necessidades do sistema; 

c) implementação impossível: aspectos não-factíveis do projeto podem ser 

reconhecidos como tais apenas durante a implementação e teste. 

 

Considerando-se que a importância o oferecimento de informação de 

qualidade, é um dos fatores responsáveis pelo mercado da tecnologia da informação 

e pelo crescimento constante do uso da Internet, as organizações começaram a 

desenvolver sistemas de informação baseados na web (FERREIRA; LEITE, 2003, p. 

116). Furnival (1995, p. 5) afirma que atualmente os usuários interagem diretamente 

com sistemas online, os quais podem ser definidos, de acordo com Ferreira (1999, 

p.1866) como: 

Sistema de caráter interativo, com a capacidade de aceitar dados diretamente 

no computador a partir do lugar onde são criados e enviar os resultados do 

processamento diretamente para a área onde são necessários, efetuando o 

transporte de dados através de canais ou linhas de comunicação.  

Com base nesta definição, e por analogia, problemas característicos dos 

sistemas de informação também podem ser observados quando do desenvolvimento 
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de sítios web, em especial no tocante a sua usabilidade que segundo Flynn5 (1992 

apud FURNIVAL, 1995, p. 3) é um problema de qualidade de sistemas de 

informação. Estes problemas e questões podem estar relacionados a metodologias 

tradicionais de desenvolvimento de sistemas, e mais especificamente de sítios web. 

Sobre a usabilidade do sistema, Furnival (1995, p. 5) afirma que o argumento 

principal dos críticos em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento, é 

que o grau de usabilidade do sistema final depende do grau de integração dos 

usuários ao processo de design deste sistema. 

 

5.2 A USABILIDADE DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

 
Usabilidade é um termo que, de acordo com Dias (2003, p. 25), apresenta 

diferentes definições e abordagens: quer orientadas ao produto, quer orientadas ao 

usuário ou, ainda, orientadas ao desempenho do usuário ou orientadas ao contexto 

de uso.  

Ao se falar em usabilidade, consideram-se como elementos importantes a 

eficácia, a eficiência e a satisfação do usuário. Eficácia refere-se à precisão e 

completeza com que usuários específicos conseguem atingir objetivos específicos. A 

eficiência representa a precisão e completeza com que os usuários atingem seus 

objetivos em relação à quantidade de recursos gastos. A satisfação se refere às 

percepções, sentimentos e opiniões do usuário a respeito de um sistema (DIAS, 

2003, p. 28). A partir desses elementos e de acordo com a autora, a usabilidade 

pode ser considerada como uma qualidade de uso, isto é, qualidade de interação 

entre usuário e sistema. 

Preece, Rogers e Sharp (2005, p. 48) trazem em seu livro os dez princípios 

fundamentais de usabilidade desenvolvidos por Jakob Nielsen: 

a) visibilidade do status do sistema: o sistema deve manter os usuários 

sempre informados sobre o que está acontecendo, fornecendo feedback 

adequado, dentro de um tempo razoável; 

                                                 
5  FLYNN, D.J. Information systems requirements: determination & analysis. London, McGraw-

Hill, 1992.  
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b) compatibilidade do sistema com o mundo real: o sistema deve falar a 

linguagem do usuário, utilizando palavras, frases e conceitos familiares a 

ele; 
c) controle do usuário e liberdade: o sistema deve fornecer maneiras de o 

usuário sair facilmente dos lugares inesperados em que se encontram, 

oferecendo “saídas de emergência” claramente identificadas; 
d) consistência e padrões: o sistema deve evitar fazer com que o usuário 

tenha que pensar se palavras, situações ou ações diferentes significam a 

mesma coisa; 
e) ajudar os usuários a reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de 

erros: deve utilizar linguagem simples para descrever a natureza do 

problema e sugerir uma maneira de resolvê-lo; 
f) prevenção de erros: quando possível, impedir a ocorrência de erros; 
g) reconhecimento: deve tornar objetos, ações e opções visíveis; 
h) flexibilidade e eficiência de uso: oferecer opções que acelerem o 

processo, sendo invisíveis a usuários inexperientes, mas que, porém, 

permitam que usuários mais experientes realizem tarefas com mais 

rapidez; 
i) estética e design minimalista: evitar o uso de informações irrelevantes ou 

raramente necessárias; 
j) ajuda e documentação: deve fornecer informações que podem ser 

facilmente encontradas e itens de ajuda, representados por uma série se 

passos que podem facilmente ser seguidos. 

Nielsen6 (1993 apud DIAS, 2003, p. 29) descreve ainda cinco atributos da 

usabilidade: 

a) facilidade de aprendizado: o sistema deve ser fácil de aprender de tal 

forma que o usuário consiga rapidamente explorá-lo e realizar suas tarefas 

com ele; 

b) eficiência de uso: o sistema deve ser eficiente ao ponto de permitir que o 

usuário, tendo aprendido a interagir como ele, atinja níveis altos de 

produtividade na realização de suas tarefas; 

                                                 
6  NIELSEN, J. Usability engineering. Boston, MA: Academic Press, 1993. 
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c) facilidade de memorização: após certo período sem utilizá-lo, o usuário 

não freqüente deve ser capaz de retornar ao sistema e realizar suas 

tarefas sem a necessidade de reaprender como interagir com ele; 

d) baixa taxa de erros: em um sistema com baixa taxa de erros, o usuário é 

capaz de realizar tarefas sem maiores transtornos, recuperando erros, 

caso ocorram; 

e) satisfação subjetiva: o usuário deve considerar agradável a interação 

com o sistema e sentir-se subjetivamente satisfeito com ele. 

 

Com relação à usabilidade na web, Rocha e Baranauskas (2000, p. 34) 

discutem o fato de que o usuário da web tem uma notável impaciência e insistência 

em gratificação imediata, pois, se não consegue usar um sítio web, em poucos 

minutos, conclui que não vale a pena perder seu tempo e o abandona. Isso ocorre, 

pois as pessoas são extremamente dirigidas a um objetivo quando usam a web: elas 

têm alguma coisa específica que querem fazer e não toleram nada que dificulte a 

sua realização. Portanto, o design para a web deve permitir que o usuário possa 

atingir o seu objetivo da maneira mais rápida possível.  

Um problema de usabilidade é entendido por Dias (2003, p.42) como sendo 

qualquer característica, que possa retardar, prejudicar ou inviabilizar a realização de 

uma tarefa, aborrecendo, constrangendo ou traumatizando o usuário. Sendo assim, 

para garantir uma interface adequada às necessidades do usuário, é preciso levar 

em consideração alguns fatores em seu desenvolvimento, tais como: informações 

precisas, planejamento correto, projeto adequado, além de uma constante avaliação 

da interface (PAGLIUSO, 2004, p. 2). 

Na tentativa de suprir as necessidades dos usuários, um dos caminhos é 

realizar a avaliação do design em vários estágios do seu desenvolvimento, 

corrigindo-o para que seja constantemente adaptado ao usuário. Portanto o design 

pode progredir em ciclos iterativos de design-avaliação-redesign. Quando os 

designers compreendem melhor as necessidades dos usuários, o produto de seu 

trabalho reflete esse entendimento. Nesse processo cíclico, a avaliação tem o papel 

fundamental de facilitar o entendimento entre designers e usuários (PREECE; 

ROGERS; SHARP, 2005, p.338; 359-360).  

A realização da avaliação de sítios web em relação a sua usabilidade, de 

acordo com Santos (2000, p. 2), pode ser entendida como um procedimento para 
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aquisição de informações sobre a usabilidade atual ou potencial do sistema, com o 

intuito, tanto de aprimorar recursos de uma interface em desenvolvimento, quanto 

avaliar uma interface já finalizada.  

A avaliação que é realizada antes da implementação do sistema é chamada 

de avaliação formativa, tendo participação na formação do sistema em 

desenvolvimento, com influência sobre suas características, auxiliando o projetista a 

formar e refinar o projeto. Já a avaliação realizada após a implementação do sistema 

é chamada avaliação somativa, com o objetivo de testar o funcionamento do 

sistema, é feita quando se tem em vista alguma melhoria no produto (SANTOS, 

2000, p. 2).  

Preece, Rogers e Sharp (2005, p. 343) esclarecem que, no caso de uma 

atualização, há um escopo limitado para mudanças e a atenção é voltada para a 

melhoria do produto como um todo. Nesse sentido as avaliações podem ser 

utilizadas para comparar o produto atual e seu impacto nos usuários, com as 

versões anteriores, podendo haver casos em os produtos passem por muitas 

versões até que se tornem satisfatórios. 

De acordo com Rocha e Baranauskas (2000, p. 163) pode-se dizer que a 

avaliação tem três grandes objetivos: 

a) avaliar a funcionalidade do sistema: para verificar se a funcionalidade 

do sistema está adequada aos requisitos da tarefa do usuário, ou seja, o 

design do sistema deve permitir ao usuário efetuar a tarefa pretendida de 

modo fácil e eficiente; 

b) avaliar o efeito da interface junto ao usuário: é preciso avaliar o 

impacto do design junto ao usuário, ou seja avaliar sua usabilidade, 

verificando o quão fácil é aprender a usar o sistema, a atitude do usuário 

em relação ao sistema, identificar áreas do design que sobrecarregam o 

usuário (por exemplo, exigindo que uma série de informações sejam 

relembradas); 

c) identificar problemas específicos do design: isto é, identificar aspectos 

do design que quando usados no contexto alvo, causam resultados 

inesperados ou confusão ao usuário. 
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Dentre algumas razões para a falta de usabilidade dos produtos e sistemas, 

Rubin7 (1994 apud GONÇALVES, 2001, p. 36) destaca o fato de, durante o 

desenvolvimento, a ênfase ter sido dada ao produto ou sistema, e não às pessoas 

que irão usá-lo.  

Sendo assim, em um contexto de reconhecimento das falhas apresentadas 

pelas metodologias tradicionais de desenvolvimento de sistemas de informação, 

surgiram metodologias de design de sistemas que pressupõem como fundamental a 

participação dos usuários no processo de design chamadas metodologias de 

Participatory Design (design participativo) (FURNIVAL,1995, p. 5). 

 

5.3 O DESIGN PARTICIPATIVO 

 
O design participativo teve início na Escandinávia na década de 1970, com 

suas bases fundamentadas no princípio da democracia no ambiente de trabalho, 

quando um sindicato local especificou os direitos dos trabalhadores de participar em 

decisões de design relativas ao uso de novas tecnologias no trabalho. Atualmente, o 

conceito de design participativo caracteriza-se pela participação ativa dos usuários 

finais, em conjunto com os designers, ao longo de todo o ciclo de design e 

desenvolvimento do sistema (ROCHA; BARANAUSKAS, 2000, p. 134). Este tipo de 

metodologia leva em consideração e idéia de Mumford8 (1993 apud FURNIVAL, 

1995, p. 9), de que os especialistas em qualquer design de um novo sistema são os 

usuários, e não o designer, pois são eles que conhecem detalhadamente as tarefas 

do dia-a-dia do seu trabalho. 

Muller, Dayton e Haslwanter9 (1997 apud LIMA, 2001, p. 65), afirmam que 

não há uma definição única para design participativo. Os autores que discutem este 

assunto tratam a sua aplicação no contexto de estudos de interface humano-

                                                 
7 RUBIN, J. Handbook of usability testing: how to plan, design, and conduct effective tests. New 

York : J. Wiley, 1994 
 
8  MUMFORD, E. The participation of users in systems design: an account of the origin, 
    evolution and use of the ETHICS method. In: SCHULER, D., NAMIOKA, A. Participatory    design: 

principles and practices. London, LEA Publishers, 1993. 
 
9  MULLER, M. J.; HASLWANTER, J.H.; D. T. Participatory practices in the software lifecycle. 

Handebook of Human-Computer Interaction. cap. 11, 1997. Mimeografado. 
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computador, e o conceituam como sendo uma prática que consiste na participação 

dos usuários finais do sistema. 

Entre as motivações para a adoção de uma abordagem participativa em 

design estão: a questão da democracia, a eficiência, a expertise, qualidades 

potenciais e a efetividade do sistema, além da crença de que o sistema terá mais 

chances de ser aceito se seus usuários finais estiverem envolvidos no processo 

(ROCHA; BARANAUSKAS, 2000, p. 135). 

Damodaran10 (1996 apud GONÇALVES, 2001, p. 16), acredita que o conceito 

de design participativo é imbuído do comprometimento com o ideal de democracia 

na organização do trabalho e a noção de que o esforço deve ser de participantes 

ativos em todas as decisões que afetam suas vidas diariamente. O termo 

participação é muito mais amplo que meramente “envolvimento”. 

Um dos objetivos da utilização de metodologias de design participativo é 

garantir que o sistema alcance maior usabilidade para os usuários finais (PREECE; 

ROGERS; SHARP, 2005, p. 35). As autoras explicam que para garantir que o 

produto possua usabilidade, existem algumas metas de usabilidade a serem 

alcançadas no processo de design ou de seu redesign:  

a) ser eficaz no uso (eficácia): é uma meta geral, que se refere a quanto 

um sistema é bom  em fazer o que se espera dele; 

b) ser eficiente no uso (eficiência): se refere a maneira como o sistema 

auxilia os usuários na realização de suas tarefas; 

c) ser seguro no uso (segurança): implica em proteger o usuário de 

condições perigosas e situações indesejadas, ou seja, evitar o perigo de o 

usuário realizar ações indesejadas acidentalmente. Como por exemplo, 

prevenir que o usuário cometa erros graves pressionando botões/teclas 

errados por engano, e oferecer várias formas de recuperação ou retorno, 

no caso de um erro ter sido cometido; 

d) ser de fácil utilidade: é a medida na qual o sistema oferece o tipo certo 

de funcionalidade, que permite que os usuários realizem aquilo que 

precisam, ou que desejam; 

e) ser fácil de aprender: refere-se a quão fácil é aprender a usar o sistema; 

                                                 
10  DAMODARAN, L. Use involvement in the system process – a practical guide for users. Behaviour 

& Information Technology, Elsevier Science, v.15, N.6, p. 362-377, 1996. 
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f) ser fácil de lembrar como se usa: refere-se à facilidade de lembrar como 

se usa um sistema, depois de já se ter aprendido como fazê-lo. 

De acordo com Baranauskas e Mantoan (2001, p.16) o design participativo 

em geral acontece no contexto do usuário, incorporando-o não somente como 

sujeito de observação e experimentos, mas como membro da equipe de design. 

Três características específicas resumem o design participativo: ele é orientado ao 

contexto, envolve colaboração em vários níveis e apresenta uma abordagem 

iterativa ao design. Sendo assim, algumas iniciativas utilizando a metodologia do 

design participativo têm ocorrido no desenvolvimento de ambientes para ensino-

aprendizagem à distância baseados na web e até na criação de portais voltados ao 

público infantil.   

Santos, Silva e Rocha ([2000?], p. 9) em seu artigo comentam a criação do 

TelEduc, um ambiente de suporte para ensino-aprendizagem a distância, 

desenvolvido no Instituto de Computação e no Núcleo de Informática Aplicada à 

Educação (NIED) da Unicamp, que optou pela utilização do design participativo com 

o intuito de obter um melhor resultado na interação de alunos e professores com a 

ferramenta:  

 
Nesse caso, apenas o design participativo com um grande envolvimento 
dos usuários pode gerar bons resultados. De um lado, os educadores e 
alunos usam e testam as ferramentas computacionais, contribuindo com 
novas idéias e propondo modificações. E do outro lado, os cientistas da 
computação trabalham no desenvolvimento de novas tecnologias e 
sistemas computacionais melhor adaptados e centrados nas necessidades 
dos usuários, educadores e alunos. Para que esse mecanismo funcione e 
seja capaz de contribuir para o aperfeiçoamento do processo educacional 
através do design adequado das ferramentas para apoio a cursos, é 
importante que usuários e designers estejam completamente envolvidos e 
trabalhando em cooperação. Assim, ambos os profissionais passam a 
conhecer um pouco mais o trabalho um do outro e se tornam capazes de 
contribuir mutuamente na busca de um produto cada vez melhor, que 
explore todo o potencial que essa nova e poderosa mídia, a Internet, 
oferece. 

 

 

 Um outro caso no qual a metodologia de design participativo foi 

aplicada, é o descrito por Martins, Melo e Baranauskas ([2004?], p. 04) em que 

crianças foram envolvidas no processo de desenvolvimento de um portal voltado ao 

público infantil: 
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Nas atividades de design participativo, as crianças criaram protótipos do 
portal Caleidoscópio Júnior, utilizaram uma ferramenta de bate-papo 
desenvolvida para crianças, navegaram por sítios infantis e trocaram idéias 
em diferentes momentos sobre o espaço infantil na Internet. A participação 
das crianças nas atividades de design possibilitou interações e abertura 
para que elas se expressassem sobre o que fazem, pensam, sentem, 
questionam e sugerem sobre a tecnologia computacional com a qual se 
deparam e/ou utilizam em suas vidas. Assim, a abordagem participativa ao 
design de software, no contexto da criança, busca dar voz ao público 
infantil na criação de tecnologia para seu universo de ações, ou seja, visa 
transcender à observação da criança no uso da tecnologia que o adulto 
inventa para ela. 

 

Assim como nos casos citados, a equipe responsável pelo desenvolvimento 

e/ou avaliação de um sistema, partindo do princípio de que o envolvimento do 

usuário no processo garante um sistema mais satisfatório em relação ao seu uso e 

com maiores chances de suprir as necessidades dos usuários, opta por aplicar 

métodos e técnicas pertencentes tanto às metodologias de avaliação de usabilidade 

quanto às metodologias de design participativo. Neste momento, os responsáveis 

pelo projeto buscam, de certa forma, obter a opinião dos usuários de forma a seguir 

alguns critérios formais como a coerência, sistematicidade, consistência, 

objetivação, originalidade e discutibilidade. Tais critérios podem ser observados na 

metodologia de pesquisa, os quais são considerados por Demo (2000, p. 26) como 

condicionantes formais que caracterizam a demarcação científica, além de 

permitirem a verificabilidade dos resultados obtidos.   

Sendo assim, o estudo do método científico aplicado às Ciências Sociais e 

suas técnicas de coleta de dados podem servir de base para o estudo da aplicação 

das técnicas pertencentes tanto aos métodos de avaliação da usabilidade de 

sistemas quanto os de aplicação do design participativo, permitindo então o estudo 

das relações existentes entre estas três metodologias de acesso aos sujeitos de 

pesquisa. 

 

5.4 O MÉTODO CIENTÍFICO E AS CIÊNCIAS – BREVE APRESENTAÇÃO   

  

O método científico é considerado o método especial e essencial na 

construção do conhecimento. Gil (1999, p. 26) explica que a ciência tem como 

objetivo fundamental chegar à veracidade dos fatos, e neste sentido não difere de 

outras formas de conhecimento. O que distingue então o conhecimento científico 

dos demais é sua característica fundamental de verificabilidade. Sendo assim, o 
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autor explica que para que um conhecimento possa ser considerado científico, é 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam sua 

verificação, ou seja, determinar o método que possibilitou chegar a esse 

conhecimento.  

Para que o conceito de método científico possa ser compreendido, 

primeiramente deve-se entender o que é um método. A palavra método vem do 

grego methodos que significa “através ou ao longo do caminho”, já a expressão 

método científico refere-se à estrutura da parte do processo de conhecimento em 

que são elaboradas e testadas hipóteses que dizem respeito à ciência 

(MAGALHÃES, 2005, p. 226). Sendo assim, Gil (1999, p. 26) define método 

científico como sendo o conjunto de procedimentos técnicos adotados para se atingir 

o conhecimento.  

No entanto, para que um novo conhecimento seja considerado científico, 

além de ter sua verificabilidade comprovada, de acordo com Demo (2000, p. 26), é 

necessário de esteja de acordo com mais alguns critérios. O autor afirma que para 

que o discurso possa ser reconhecido como científico precisa ser lógico, sistemático, 

coerente e bem argumentado. Sendo assim, considera como critérios formais para a 

demarcação científica:  

a) coerência: significando a ausência de contradições, fluência entre 

premissas e conclusões, texto bem estruturado, com começo meio e fim;  

b) sistematicidade: o esforço de dar conta do tema amplamente, sem a 

exigência de que seja esgotado;  

c)  consistência: refere-se à capacidade de resistir à contra-argumentação, 

ou de pelo menos, merecer o respeito de opiniões contrárias;  

d) originalidade: refere-se à expectativa de que todo discurso científico 

corresponda a alguma inovação, pelo menos no sentido reconstrutivo;  

e) objetivação: refere-se ao esforço – sempre incompleto – de tratar a 

realidade assim como ela é, do compromisso metodológico de dar conta da 

realidade da maneira mais próxima possível;  

f)   discutibilidade: significa a propriedade da coerência no questionamento, 

evitando a contradição performativa.  
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 Ao realizar uma pesquisa em busca da construção de um novo 

conhecimento, o pesquisador depara-se com paradigmas de pesquisa. Para Kuhn11 

(1970 apud ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 24) um paradigma é 

uma espécie de teoria ampliada, formada por leis, conceitos, modelos, analogias, 

valores, regras para a avaliação de teorias e formulação de problemas, conceitos 

metafísicos e exemplares (soluções concretas de problemas que os estudantes 

encontram desde o início de sua educação científica). Segundo Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2004, p. 24) a força do paradigma seria tanta que ele determinaria 

até mesmo como um fenômeno é percebido pelos cientistas. 

É preciso observar, no entanto, que não é apenas o paradigma que influencia 

o pesquisador na realização de uma pesquisa, mas o próprio pesquisador a partir de 

suas crenças acaba determinando seu próprio paradigma, como explicam Collis e 

Hussey (2005, p. 54) ao defenderem a idéia de que um paradigma refere-se ao 

progresso da prática científica com base nas filosofias e nas suposições de pessoas 

sobre o mundo e a natureza do conhecimento, e sobre como a pesquisa deveria ser 

feita. Para estes autores, ao realizar uma pesquisa as crenças básicas do 

pesquisador em relação ao mundo acabam sendo refletidas na maneira como esse 

projeta sua pesquisa, coleta e analisa seus dados, e até como redige seu discurso. 

Sendo assim, afirmam que é importante que o pesquisador reconheça e estenda seu 

paradigma pessoal, visto que ele determina todo o transcurso da pesquisa. 

Os dois principais paradigmas ou filosofias de pesquisa existentes, segundo 

Collis e Hussey (2005, p. 54) podem ser chamados de positivismo e fenomenologia, 

que são os termos adotados por esses autores. No entanto, outros autores tais 

como Creswell12 (1994 apud COLLIS; HUSSEY, 2005, p. 55) preferem chamá-los de 

paradigma quantitativo e qualitativo.  

  De acordo com Demo (2000, p. 127) há muitos positivismos, uns mais 

rígidos, outros mais suaves, fazendo parte deles também o empirismo. No entanto, o 

autor esclarece que, nem todos os positivismos são empiristas. Sendo assim, 

algumas idéias positivistas levantadas pelo autor são: a) é importante superar a 

tendência especulativa das teorias, para além de reconstruir a realidade, 

reinventando-a; b) tudo o que se faz em ciência deve poder ser testado, de modo 
                                                 
11  KUHN, T. S. The structure of scientific revolutions. 2 ed. Chicago: University of Chicago Press, 

1970. 
12  CRESWELL, J.W. Research design: qualitative and quantitative approaches. Thousand Oaks: 

Sage, 1994. 
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que quem duvide possa refazer o mesmo caminho, para ver se chega ao mesmo 

resultado; c) não só a mente é lógica, como a realidade também, postulando-se 

como regra coincidência entre pensamento e pensado; d) dentro desse contexto, 

seria viável, a peso de árduo esforço, ciência objetiva e neutra.    

Ao citarem as características do positivismo Alves-Mazzotti e 

Gewandsznajder (2004, p. 11), esclarecem que a Lógica e a Matemática seriam 

válidas porque estabelecem regras de linguagem, constituindo-se em um 

conhecimento a priori, ou seja, independente da experiência. No entanto, em 

contraste com a Lógica e a Matemática, o conhecimento factual ou empírico deve 

ser obtido a partir da observação, por um método conhecido como indução. Para os 

positivistas, segundo os autores, cada conceito presente em uma teoria deve ter 

como referência algo observável. Logo, as sentenças que não puderem ser 

observadas empiricamente estariam fora da fronteira do conhecimento, sendo 

sentenças sem sentido. Esse paradigma, por sua característica objetiva, é o mais 

adotado nas Ciências Naturais.  

  Já o paradigma qualitativo possui como principal característica o fato de 

seguir uma tradição compreensiva ou interpretativa. Este paradigma parte do 

pressuposto de que as pessoas agem em função de suas crenças, percepções, 

sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um 

significado que não se conhece de forma imediata. Além disso, nesse paradigma, o 

pesquisador é considerado como o principal instrumento de investigação e que este 

necessita de contato direto e prolongado com o campo, para poder captar os 

significados dos comportamentos observados (ALVES-MAZZOTTI; 

GEWANDSZNAJDER, 2004, p. 131).   

De acordo com Demo (2000, p. 159) o paradigma qualitativo caracteriza-se 

pela abertura das perguntas, rejeitando-se toda resposta fechada. Mais do que o 

aprofundamento por análise, busca o aprofundamento por familiaridade, 

convivência, comunicação. Segundo o autor, dada sua característica mais subjetiva, 

esse paradigma é o mais adotado nas Ciências Sociais, pois essas apreciam mais a 

teoria do que a empiria, o que já ocorre inversamente nas Ciências Naturais. 

A diversidade entre os paradigmas mostra que, mais do que uma falta de 

consenso, há uma flexibilização dos critérios de cientificidade, como explicam Alves-

Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p. 126-128). Segundo os autores, a preocupação 

com a clareza do discurso científico é comum a ambos os paradigmas, assim como 
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a afirmação de que a ciência tem por objetivo explicar os fenômenos e não apenas 

descrevê-los, a qual pode ser observada tanto nas Ciências Naturais, como também 

nas Ciências Sociais. Sendo assim, e considerando-se que os conceitos de ciência e 

método científico identificados nas Ciências Naturais foram construídos 

historicamente por meio da prática dos cientistas, é possível compreender que, em 

um processo análogo, pesquisadores das Ciências Sociais estejam buscando 

construir uma idéia de cientificidade distinta da tradicionalmente adotada nas 

Ciências Naturais, por considerá-la pouco adequada à natureza dos fenômenos por 

eles estudados.  

Em sua própria evolução, as Ciências Sociais passaram por diferentes 

modelos, iniciando a partir de uma visão mais positivista, construindo modelos os 

quais tinham seus conceitos tomados de empréstimo de outras disciplinas, até 

evoluir para suas discussões próprias. Analogamente, e sem qualquer pretensão de 

esgotar a temática, pode-se dizer que o mesmo ocorre com a evolução da Ciência 

da Informação (ARAÚJO, 2003, p. 22-24). 

Segundo Freire (2006, p. 12), inicialmente a prática da Ciência da Informação 

se restringia ao campo das atividades científicas e técnicas, excluindo de sua 

perspectiva a explicitação de outros grupos sociais. Cardoso (1996, p. 73) explica 

que, ao lidar com grande volume e diversificação da informação registrada em várias 

formas, a Ciência da Informação, em um primeiro momento, foi fortemente 

influenciada pelas ciências empíricas, pretendendo estabelecer leis universais que 

representassem o fenômeno informacional, recorrendo então a modelos 

matemáticos, físicos, biológicos.   

Levando em consideração esta primeira perspectiva da Ciência da 

Informação, Araújo (2003, p. 22) conclui que esta não “nasce“ como uma ciência 

social, apenas a partir do momento em que passa a considerar a presença dos 

usuários e que as ciências humanas e sociais passam a contribuir também, com 

seus métodos e práticas, é que a Ciência da Informação promove sua inscrição 

efetiva nas Ciências Sociais.   

Toda ciência é uma atividade social determinada por condições históricas e 

socioeconômicas. A partir da necessidade apresentada pela sociedade da 

informação de uma ciência que estude as propriedades da informação e os 

processos de sua construção, comunicação e uso, a Ciência da Informação, com a 

preocupação de esclarecer um problema social concreto, o da informação, e voltada 
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para o ser social que procura a informação, coloca-se no campo das Ciências 

Sociais, que são o meio principal de acesso a uma compreensão do social e do 

cultural (LE COADIC, 1996, p. 19).  

 Sendo assim, a Ciência da Informação, considerada uma ciência 

interdisciplinar, vem se consolidando a partir de elementos emprestados da 

matemática, da física, da biologia, da psicologia, da sociologia, da semiologia, da 

teoria da comunicação e de quantas ciências puderem contribuir para sua 

fundamentação e aplicabilidade, como explica Cardoso (1996, p. 74). Essa 

característica interdisciplinar da Ciência da Informação é o que explica sua 

tendência em apropriar-se de métodos e técnicas advindos de outras disciplinas, 

justificando uma maior atenção a ser dada em relação ao estudo da metodologia da 

pesquisa. 

 

5.5 METODOLOGIA DE PESQUISA E TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS  

   

O termo metodologia é definido por Ferreira (1999, p. 1803) como o estudo 

dos métodos e, especialmente, dos métodos das ciências. Quando se fala em 

metodologia científica Magalhães (2005, p. 226) explica que a metodologia é o 

estudo ou a ciência do caminho, se pretendendo que este seja uma trilha racional 

para facilitar o conhecimento, além de trazer implícita a possibilidade de servir como 

caminho para que diversas pessoas o percorram, isto é, que possa ser 

repetidamente seguido. Collis e Hussey (2005, p. 61) entendem a metodologia de 

pesquisa como a maneira global de tratar o processo de pesquisa, da base teórica 

até a coleta e análise dos dados.  

As pesquisas, de acordo com Collis e Hussey (2005, p. 23) podem ser 

classificadas em diferentes tipos, de acordo com:  

a)  o objetivo da pesquisa – os motivos pelos quais ela é realizada;  

b)  o processo da pesquisa – maneira pela qual são coletados e analisados 

os dados;  

c)  a lógica da pesquisa – se ela se move do geral para o específico, ou 

vice-versa;  

d)  o resultado da pesquisa – se o que se pretende fazer é resolver um 

problema ou fazer uma contribuição geral para o conhecimento.  
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De acordo com os autores, o que caracteriza uma pesquisa como quantitativa 

ou qualitativa é a maneira pela qual são coletados e analisados os dados, ou seja, o 

processo adotado na pesquisa, como pode ser visto na tabela, com especial 

destaque às pesquisas quantitativas e qualitativas e sua classificação como 

processo: 
TABELA 1 – CLASSIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS TIPOS DE PESQUISA 

Tipo de Pesquisa Base de Classificação 

Pesquisa exploratória, descritiva, analítica ou 

preditiva Objetivo da pesquisa 

Pesquisa quantitativa ou qualitativa Processo da pesquisa 

Pesquisa dedutiva ou indutiva Lógica da pesquisa 

Pesquisa aplicada ou básica Resultado da pesquisa 

Fonte: Collis e Hussey (2005, p. 23) 

 

Uma pesquisa quantitativa, para Collis e Hussey (2005, p.26) é aquela 

objetiva por natureza e focada na mensuração de fenômenos, sendo assim, 

consequentemente envolve coletar e analisar dados numéricos e aplicar testes 

estatísticos. Nascimento (2005, p. 17) explica que uma pesquisa quantitativa procura 

descobrir e classificar a relação entre variáveis, assim como na investigação da 

relação de causalidade entre os fenômenos, por meio da quantificação de opiniões e 

dados, usando para tanto recursos e técnicas de estatística.  De acordo com Flick 

(2004, p. 18) os princípios  das pesquisas quantitativas são utilizados com a 

finalidade de isolar claramente causas e efeitos, operacionalizar corretamente 

relações teóricas, medir e quantificar fenômenos e formular leis gerais. Nelas são 

selecionadas amostras aleatórias de populações, de forma que seja assegurada a 

sua representatividade e os fenômenos observados são classificados de acordo com 

sua freqüência e distribuição. Segundo o autor, com o intuito de classificar da forma 

mais clara possível, as relações causais e sua validade, as condições sob as quais 

os fenômenos e as relações em estudo ocorrem são controladas ao extremo. Os 

estudos são planejados de tal maneira que o pesquisador possa ser excluído ao 

máximo, garantindo-se a objetividade do estudo, eliminando-se em grande parte as 

opiniões subjetivas do pesquisador, bem como dos indivíduos submetidos ao 

estudo.   
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Já a pesquisa qualitativa, segundo Collis e Hussey (2005, p.26), é mais 

subjetiva e envolve examinar e refletir as percepções para obter um entendimento 

das atividades humanas. Flick (2004, p. 28) explica que a pesquisa qualitativa é 

orientada para a análise de casos concretos em sua particularidade temporal e local, 

partindo das expressões e atividades das pessoas em seus contextos locais. O autor 

ainda esclarece que, de modo diferente da pesquisa quantitativa, os métodos 

qualitativos consideram a comunicação do pesquisador com o campo e seus 

membros como parte explícita da produção do conhecimento. As subjetividades do 

pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são parte do processo de 

pesquisa. 

 Levando-se em consideração o fato de que para que sejam obtidos dados 

sob a realidade estudada se faz necessária a aplicação de técnicas de coleta de 

dados, Collis e Hussey (2005, p. 145) explicam que um método de coleta de dados 

não é necessariamente quantitativo ou qualitativo por classificação, mas sim de 

acordo com o seu uso. Caso seja utilizada uma técnica de coleta de dados baseada 

na freqüência da ocorrência de um fenômeno, serão obtidos dados quantitativos. No 

entanto, se for utilizada para coletar dados sobre o significado de um fenômeno, 

serão obtidos dados qualitativos. Algumas das principais técnicas de coleta de 

dados, citadas por estes autores são os grupos de foco, as entrevistas, a 

observação, os questionários, além destas Marconi e Lakatos (1986) citam ainda os 

formulários e os testes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29

 

6 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Após realizado um estudo com base no referencial teórico, os resultados são 

apresentados na seguinte ordem: 1) técnicas de coleta de dados da metodologia de 

pesquisa: 2) métodos e técnicas de avaliação de usabilidade; 3) técnicas de design 

participativo. Enumeradas as técnicas da metodologia de pesquisa, realizou-se uma 

classificação de tais técnicas enquanto quantitativas (QT), qualitativas (QL) ou 

pertencentes a uma área de sobra entre esses dois pólos (QT/QL).  

Em um segundo momento, após enumeradas as técnicas de avaliação da 

usabilidade, estas foram então comparadas às técnicas da metodologia de pesquisa 

e classificadas enquanto quantitativas e/ou qualitativas. Na seqüência, o mesmo foi 

feito com as técnicas do design participativo. 

Depois de realizadas tais comparações, demonstrou-se o grau de 

envolvimento/participação do usuário para cada técnica estudada, seguido então de 

um esclarecimento quanto às condições de uso, vantagens e desvantagens, custos 

e tempo de aplicação de cada técnica pertencente às metodologias de avaliação da 

usabilidade e do design participativo. 

 

6.1 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS DA METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

Grupos de foco  
 
Os grupos de foco estão normalmente associados a metodologias 

qualitativas, e são usados para reunir dados relativos aos sentimentos e opiniões de 

um grupo de pessoas que está envolvido em uma situação comum, de acordo com 

(COLLIS E HUSSEY, 2005, p. 159). Sob a orientação de um líder do grupo, os 

participantes selecionados são estimulados a discutir suas opiniões, reações e 

sentimentos sobre um produto, serviço, tipo de situação ou conceito.   
Morgan13 (1988 apud FLICK, 2004, p. 132) explica que a marca distintiva dos 

grupos de foco é o uso explícito da interação do grupo para a produção de dados e 

insights que seriam menos acessíveis sem a interação encontrada e em um grupo. 

Sendo assim, Collis e Hussey (2005, p. 160) reforçam que a interação dos 

                                                 
13  MORGAN, David. Focus group as qualitative research. Newbury Park: Sage Publication, 1988. 
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participantes deve garantir que todas as questões relacionadas ao(s) tópicos(s) 

escolhido(s) sejam discutidas.  

 

Entrevistas 
 
As entrevistas podem ser associadas tanto a metodologias quantitativas, 

quanto a metodologias qualitativas, segundo Collis e Hussey (2005, p. 159). Os 

autores explicam que se trata de uma técnica de coleta de dados na qual perguntas 

são feitas a participantes selecionados para descobrir o que fazem, pensam ou 

sentem. Marconi e Lakatos (1986, p. 70) afirmam que a entrevista é considerada 

como o instrumento por excelência da investigação social, e ainda que ela é um 

importante instrumento de trabalho nas Ciências Sociais.  

Marconi e Lakatos (1986, p. 71) explicam que há diferentes tipos de 

entrevista, que variam de acordo com o propósito do entrevistador. São elas: 

a) entrevista estruturada: é aquela em que o entrevistador segue um roteiro 

previamente estabelecido e as perguntas feitas são predeterminadas; 

b) entrevista não-estruturada: o entrevistado tem liberdade para 

desenvolver cada situação em qualquer direção que considere adequada, 

é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão; 

c) painel: consiste na repetição de perguntas, de tempo em tempo, às 

mesmas pessoas a fim de estudar a evolução das opiniões em períodos 

curtos.  

 

Observação 
 
A observação é uma técnica de coleta de dados que pode ser associada tanto 

a uma metodologia quantitativa quanto a uma metodologia qualitativa, de acordo 

com Collis e Hussey (2005, p. 163). Na concepção de Marconi e Lakatos (1986, p. 

65) a observação é uma técnica de coleta de dados que requer a utilização os 

sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, não consistindo 

apenas em ver e ouvir, mas também em examinar os fenômenos que se deseja 

estudar. Segundo Ander-Egg14 (1978 apud MARCONI; LAKATOS 1986, p. 66) na 

                                                 
14  ANDER-EGG, E. Introdución a las técnicas de investigacíon social: para trabajadores 

sociales. 7 ed. Buenos Aires: Humanitas, 1978.  
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investigação científica, podem ser empregadas várias modalidades de observação, 

classificadas segundo: 

a) os meios utilizados: podendo ser observação estruturada ou não-

estruturada; 

b) a participação do observador: podendo ser observação participante ou 

observação não participante; 

c) o número de observações: observação individual ou observação em 

equipe; 

d) o lugar onde se realiza: podendo ser uma observação efetuada na vida 

real (trabalho de campo) ou observação efetuada em laboratório. 

 
Questionários  

 
Os questionários podem ser associados tanto a metodologias quantitativas, 

quanto a metodologias qualitativas segundo Collis e Hussey (2005, p. 165). Para 

esses autores, um questionário é uma lista de perguntas cuidadosamente 

estruturadas, escolhidas após a realização de testes, tendo em vista extrair 

respostas confiáveis de uma amostra escolhida, e seu objetivo é descobrir o que um 

grupo selecionado de participantes pensa ou sente.  

Marconi e Lakatos (1986, p. 74) explicam que o questionário é um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, 

que devem ser respondidas por escrito, sem a presença do entrevistador. Com 

relação a forma das perguntas, os questionários podem ser classificados em três 

tipos, de acordo com as autoras:     

a) aberto: quando é composto por perguntas abertas, livres ou não limitadas, 

que são perguntas que permitem ao informante responder livremente, 

usando linguagem própria e emitir opiniões; 

b) fechado: composto por perguntas fechadas ou dicotômicas, também 

denominados limitados ou de alternativas fixas, são aqueles em que o 

informante escolhe sua resposta entre duas opções: sim e não; 

c) múltipla escolha: é composto por perguntas fechadas, mas que 

apresentam uma série de possíveis respostas, abrangendo várias facetas 

do mesmo assunto. 
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Com relação a posterior fase de análise por parte do pesquisador, devido ao 

tipo de questionário existem algumas implicações. Marconi e Lakatos (1986, p. 77-

78) esclarecem que os questionários abertos possibilitam investigações mais 

profundas e precisas, porém sua análise é mais difícil, complexa, cansativa e 

demorada. Os questionários fechados, embora restrinjam a liberdade das respostas, 

facilitam o trabalho do pesquisador e também a tabulação, já que as respostas são 

mais objetivas. Já os questionários de múltipla escola, segundo as autoras 

produzem respostas facilmente tabuláveis e proporcionam uma exploração em 

profundidade quase tão boa quanto a de perguntas abertas. 

 
Formulários 
 

De acordo com Marconi e Lakatos (1986, p. 86) o formulário é um dos 

instrumentos essenciais para a investigação social, cujo sistema de coleta de dados 

consiste em obter informações diretamente do entrevistado. Para Nogueira15 (1968 

apud MARCONI; LAKATOS 1986, p. 66) um formulário é uma lista formal, catálogo 

ou inventário destinado à coleta de dados resultantes quer da observação, quer de 

interrogatório, cujo preenchimento é feito pelo próprio investigador, à medida que faz 

as observações ou recebe as respostas. 

 

Testes 
 

Os testes são instrumentos utilizados com a finalidade de obter dados que 

permitam medir o rendimento, a competência, a capacidade ou a conduta dos 

indivíduos, em forma quantitativa, como explicam Marconi e Lakatos (1986, p. 96). 

Segundo as autoras, há vários tipos de testes, com aplicações diversas, de acordo 

com os objetivos propostos e com a disciplina específica. Os tipos de testes citados 

pelas autoras são:  

a) testes projetivos: são aqueles em que o indivíduo, frente a uma situação 

estimulante, reage em relação ao significado particular ou específico de 

certa situação, e de acordo com o que sente no período dessa reação; 

                                                 
15  NOGUEIRA, O. Pesquisa social: introdução às suas técnicas. São Paulo: Nacional/EDUSP, 

1968.  
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b) testes psicológicos: têm a qualidade de descrever e medir uma amostra 

de certos aspectos da conduta; 

c) teste de aptidão: procura prever a capacidade ou grau de rendimento que 

um indivíduo consegue, ao executar determinada tarefa; 

d) medidas de personalidade: um tipo de teste que permite medir certos 

traços ou tendências da personalidade de uma pessoa. 

 

Em um primeiro momento, realizou-se uma classificação das técnicas coleta 

de dados da metodologia de pesquisa em geral quanto às suas características, 

como sendo de caráter mais quantitativo(QT) ou mais qualitativo(QL), considerando 

aquelas que não se acomodam em apenas um dos dois pólos, pertencendo então a 

uma zona de sombra (QT/QL), por possuírem características tanto quantitativas 

quanto qualitativas. Esta classificação pode ser melhor observada na Figura 1. 

 

Grupos de focoQuestionários

Observações

Testes
Entrevistas

QLQT/QLQT

Formulários

 
FIGURA 1 – TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS METODOLOGIA DE PESQUISA  
FONTE: A autora (2007) 

 

A Figura 1 embora busque polarizar tais técnicas como sendo puramente 

quantitativas ou qualitativas, carrega em si mesma algumas dificuldades de 

polarização, as quais ocorrem devido ao fato de que, em sua aplicação, tais técnicas 

podem ter suas características alteradas de acordo com: a) o tipo de aplicação; b) a 

forma como se aborda o sujeito e c) o tipo de dados os quais que se deseja coletar. 

Collis e Hussey (2005, p. 145) atribuem tal dificuldade ao fato de tais técnicas serem 

determinadas pelo contexto e pela finalidade de sua aplicação, e até mesmo pelo 

paradigma adotado. No entanto, tal situação pode ser esclarecedora no momento 

em que, tomando como base as técnicas da metodologia de pesquisa, são 

comparadas as técnicas pertencentes às metodologias de avaliação de sítios web e 

de design participativo. A mesma dificuldade de classificação e de acomodação de 

uma técnica como sendo puramente quantitativa ou qualitativa acaba ocorrendo, 

como se verá na continuidade da análise. 
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Sendo assim, a partir do momento em que se classificou as técnicas de coleta 

de dados da metodologia de pesquisa, torna-se pertinente, verificar as relações 

existentes entre essas e as técnicas de avaliação da usabilidade e de design 

participativo. 

  

6.2 MÉTODOS E TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 

 

Para avaliar qualquer produto em relação a sua usabilidade, é necessário que 

se posicione primeiramente em relação ao paradigma de avaliação (o que pode ser 

considerado por outros autores como o método de avaliação). A partir deste, 

definem-se as técnicas a ele associadas e que devem ir ao encontro do objetivo 

para o qual se realizará a avaliação (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p. 360-

361). As autoras identificam os quatro paradigmas (ou métodos) principais de 

avaliação, resumidos a seguir: 

 

Avaliações “rápidas e sujas” 

 

 É uma prática comum, pela qual os designers recebem um feedback informal 

dos usuários e consultores buscando confirmar a pertinência de suas idéias quanto 

às necessidades dos usuários. Esse tipo de avaliação pode ser realizado em 

qualquer estágio, e a idéia é receber uma contribuição rápida, não descobertas 

cuidadosamente documentadas. Pode-se utilizar das seguintes técnicas: observar 

usuários, perguntar aos usuários e/ou perguntar aos especialistas. 

 

Testes de usabilidade 

 

Um paradigma de avaliação oriundo das ciências aplicadas e da engenharia, 

os testes de usabilidade constituíram a abordagem dominante nos anos 80, e 

continuam sendo importantes. Os testes de usabilidade utilizam avaliações de 

desempenho dos usuários em tarefas cuidadosamente preparadas, e do uso de 

entrevistas e questionários para elicitar opiniões dos usuários. Pode-se utilizar das 

seguintes técnicas: observar usuários, perguntar aos usuários e/ou testes com 

usuários. 
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Estudos de campo 

 

Uma característica particular dos estudos de campo é a de serem realizados 

em ambientes reais com o objetivo de aumentar o entendimento do que usuários 

fazem naturalmente e de como a tecnologia causa impacto nessas atividades. Para 

esse tipo de paradigma, existem duas abordagens: a primeira que consiste em 

observar o usuário e registrar o que está acontecendo como alguém que observa a 

situação de fora; e uma segunda, em que o avaliador pode ser alguém                 

imerso no ambiente, ou até mesmo ser um participante. Pode-se utilizar das 

seguintes técnicas: observar usuários e/ou perguntar aos usuários. 

 
Avaliação preditiva 

 

Esse paradigma consiste no método em que os especialistas aplicam seu 

conhecimento a respeito dos usuários típicos, geralmente guiados por heurísticas, 

visando a prever problemas de usabilidade. Pode-se utilizar das seguintes técnicas: 

perguntar aos especialistas e/ou modelar o desempenho do usuário na realização de 

tarefas. 

 

Dias (2003, p. 46), apresenta uma classificação diferenciada da acima citada. 

De acordo com a autora, os métodos de avaliação de usabilidade podem ser 

divididos em três grandes grupos, sendo que cada um desses apresenta uma 

subdivisão de métodos passíveis de serem adotados na realização de uma 

avaliação. Os métodos apresentados pela autora, e suas subdivisões são 

condensados abaixo: 

 

Métodos de inspeção 

 

Caracterizam-se pela não participação dos usuários do sistema na avaliação, 

sendo adotados, geralmente, por especialistas em usabilidade ou projetistas de 

sistemas. Podem ser subdivididos em: inspeção de usabilidade formal, inspeção ou 

percurso pluralístico, inspeção de componentes, inspeção de consistência, inspeção 

ou percurso cognitivo, inspeção baseada em padrões, inspeção baseada em guias 

de recomendações e guias de estilos e avaliação heurística. 
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Métodos de teste com usuários 

  

Estes métodos caracterizam-se pela participação direta dos usuários do 

sistema na avaliação do mesmo, podendo ser prospectivos, como questionários e 

entrevistas, ou empíricos, ao adotar técnicas de observação ou monitoramento do 

uso do sistema em situações reais. As principais técnicas são: entrevistas, grupos 

focais, questionários e testes empíricos de usabilidade. 

 

Métodos baseados em modelos 

 
Os métodos baseados em modelos se utilizam de modelos cognitivos, 

também chamados de métodos de modelagem analítica, e têm como objetivo prever 

a usabilidade de um sistema a partir de modelos ou representações de sua interface 

e/ou de seus usuários. Esses métodos pretendem representar como os usuários 

interagem com o sistema, isto é, eles modelam aspectos do entendimento, 

conhecimento, intenções ou reações dos usuários.  

 

A partir da definição do método a ser utilizado, é necessário que se definam 

quais das técnicas à ele associadas devem ser utilizadas. Existem diversas técnicas 

de avaliação, as quais podem ser usadas de maneiras diferentes nos diferentes 

métodos de avaliação. As principais técnicas descritas por Preece, Rogers e Sharp 

(2005) e por Dias (2003) são apresentadas de forma resumida a seguir: 

a) observação: a observação ajuda a identificar as necessidades dos 

usuários, levando a novos tipos de produtos, e a avaliar protótipos. 

Anotações, áudio e vídeo são formas conhecidas de se registrarem as 

observações; 

b) entrevistas: as entrevistas são consideradas técnicas mais informais, 

geralmente desestruturadas, dificultando a aferição dos resultados, porém 

possibilitando a verificação da ansiedade, satisfação e percepção dos 

usuários com maior riqueza de detalhes; 

c)  questionários: são úteis quando se tem grande quantidade de usuários, 

possibilitando identificar indícios de problemas de uso do sistema por um 

certo tipo de usuário, em um determinado ambiente operacional ou na 
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realização de uma determinada tarefa. Os questionários também podem 

ser utilizados para medir a satisfação dos usuários em relação ao sistema, 

tendo inclusive a opção de serem utilizados questionários já prontos, 

desenvolvidos especificamente para este fim, os quais possuem 

confiabilidade e validade comprovadas; 

d)  grupos focais: ou entrevistas de grupo focal, tem como objetivo central 

identificar percepções, sentimentos, atitudes e idéias dos participantes a 

respeito de um determinado assunto, produto ou atividade. Em pesquisas 

da área de usabilidade, seu objetivo é aprender como os participantes 

interpretam a realidade, perceber seus conhecimentos, experiências e 

dificuldades, além de obter indícios sobre o grau de satisfação dos 

usuários;  

e)  inspeções: caracterizam-se pela não participação dos usuários na 

avaliação, sendo realizadas por especialistas em usabilidade, que se 

baseiam em regras, princípios, recomendações e/ou conceitos 

previamente estabelecidos para identificar os problemas de usabilidade 

que provavelmente afetariam a interação do usuário com o sistema; 

f)  avaliação heurística: é uma técnica em que especialistas, orientados por 

um conjunto de princípios de usabilidade conhecidos como heurística, 

avaliam se os elementos da interface com o usuário estão de acordo com 

os princípios; 

g) testes com usuários: a base fundamental desta técnica é medir o 

desempenho dos usuários ao comparar dois ou mais design. Os testes 

são geralmente conduzidos em ambientes controlados e envolvem 

usuários típicos, na realização de tarefas típicas e bem definidas, e os 

dados são coletados de modo que o desempenho possa ser analisado; 
h)  modelagem de desempenho: as formas de avaliação baseados em 

modelos, utilizam-se de modelos cognitivos, também chamados de 

métodos de modelagem analítica, e têm como objetivo prever a 

usabilidade de um sistema a partir de modelos ou representações de sua 

interface e/ou de seus usuários. Seu objetivo é representar como os 

usuários interagem com o sistema, modelando aspectos do entendimento, 

conhecimento, intenções ou reações dos usuários. 
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Seguindo-se com a proposta do estudo, a Figura 2 compara as técnicas de 

coleta de dados da metodologia de pesquisa em geral com as técnicas de avaliação 

da usabilidade de sítios web, em termos de polarização, quanto aos aspectos 

quantitativo e qualitativo, e aquelas que, como na análise anterior, dependem das 

características definidas para sua aplicação, as quais se configuram como 

pertencentes à zona de sombra.  

 

Grupos de focoQuestionários

Observações

Testes

Entrevistas

QLQT/QLQT

Formulários

Grupos  focaisQuestionários

Entrevistas

Observação

Testes com 
usuários

Modelagem de desempenho*

Avaliação Heurística*

Inspeções*

* técnicas consideradas peculiares aos métodos de avaliação de usabilidade

Técnicas  Metodologia de Pesquisa

Técnicas  Avaliação de Usabilidade

 
FIGURA 2 – METODOLOGIA DE PESQUISA X AVALIAÇÃO DE USABILIDADE 
FONTE: A autora (2007) 

 

Quando comparadas é possível perceber que, em sua maioria, as técnicas de 

avaliação de usabilidade são relacionáveis com as da metodologia de pesquisa, 

como por exemplo, os questionários, entrevistas, observação, grupos focais e testes, 

pois têm inspiração na metodologia de pesquisa. Porém, ao estarem associadas aos 

métodos de avaliação de usabilidade, objetivam avaliar a usabilidade de sistemas.  

Já técnicas como modelagem de desempenho, inspeções e avaliações heurísticas 

são consideradas peculiares aos métodos de avaliação de usabilidade, por não 

terem características imediatamente reconhecíveis quando da comparação com as 

técnicas da metodologia de pesquisa. 

No que diz respeito às características quantitativas e qualitativas, as técnicas 

de avaliação de usabilidade facilmente relacionáveis com as técnicas da 

metodologia de pesquisa, apresentam a mesma dificuldade de polarização 

observada quando da classificação dessas últimas. Novamente este fato ocorre, 

pois as técnicas de avaliação de usabilidade, as quais são consideradas 
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relacionáveis com as técnicas da metodologia de pesquisa, também estão 

submetidas às condições definidas para a sua aplicação. 

Quanto às técnicas identificadas como peculiares aos métodos de avaliação 

de usabilidade, é possível observar que essas são passíveis de serem polarizadas 

com maior facilidade. Isso se deve ao fato de terem características quantitativas 

cujos objetivos são: registrar o desempenho do usuário (formas empíricas), mapear 

qual o modelo cognitivo usado pelo usuário (modelos), ou conferir os itens do 

sistema por meio de inspeções. 

Para que essas relações se tornem explícitas também em relação ao design 

participativo, faz-se necessário o conhecimento de suas técnicas, a realização de 

comparações com as técnicas da metodologia de pesquisa e respectivas análises. 

 

6.3 TÉCNICAS DE DESIGN PARTICIPATIVO 

 

Para que o pressuposto básico do design participativo seja atingido, 

explorando a efetiva participação dos usuários no processo, Furnival (1995, p. 6) 

explica que, para cada método existem suas próprias técnicas. Sendo assim, Rocha 

e Baranauskas (2000, p. 136) também destacam que os métodos em design 

participativo caracterizam-se pelo uso de técnicas simples e com pouco 

comprometimento de recursos. 

Parafraseando-se Lima (2001, p. 76), algumas técnicas são apresentadas 

abaixo: 

a) Pesquisa Contextual (Contextual Enquiry): é uma técnica utilizada para 

examinar a compreensão dos usuários sobre um sistema já utilizado ou a 

ser desenvolvido, para conhecer e analisar as necessidades dos usuários 

e realizar a análise de tarefa. Pode ser utilizada em qualquer uma das 

fases de desenvolvimento do projeto e seus resultados interferem 

diretamente no processo de design. Embora seja uma técnica de 

aplicação demorada, sua prática ajuda a descobrir dados inestimáveis e 

de grande importância para o projeto. Para realizar visitas ao local de 

trabalho, são necessárias: uma lista de usuários representativos (pelo 

menos com experiência no sistema), folhas de anotação para manuscritos, 

gravador ou câmera de vídeo, questionário específico para análise do 

perfil dos usuários, questionário para detectar o nível de satisfação com o 
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sistema existente. É recomendado, se possível, envolver pelo menos duas 

pessoas em qualquer visita local, pois quando realizada por apenas uma 

pessoa, não é possível capturar toda a informação disponível, sendo que 

a análise dos dados também deve envolver duas pessoas. 

b)  ETHICS (Effective Technical and Human Implementation of 
Computer-Based Systems): método participativo para desenvolver 

sistemas que consiste em equilibrar os aspectos sociais e técnicos de 

modo a assegurar o aperfeiçoamento de um sistema existente. O modelo 

do processo consiste, primeiramente, em obter uma visão geral da 

situação atual do trabalho que está sendo analisado. Começar 

esclarecendo a missão da empresa e identificando os problemas 

existentes, sendo que, num segundo momento, devem ser identificados os 

objetivos dos usuários, o nível de satisfação no trabalho e a sua qualidade 

de vida. Também devem ser esclarecidos quais os objetivos e 

expectativas da organização sobre o novo sistema. Após este 

levantamento, devem ser lavados em consideração fatores como: as 

prováveis mudanças que poderão ocorrer no sistema, as alternativas 

sociais para que o sistema possa atender a organização do trabalho e sua 

estrutura técnica e administrativa. De posse desses conhecimentos, deve-

se redesenhar a estrutura organizacional, escolher o sistema técnico que 

irá apoiar e projetar as mudanças e comparar com o novo sistema. A 

próxima fase requer do projetista um efetivo apoio ao sistema no local de 

trabalho e realizar avaliação para saber se o novo sistema atende aos 

fatores: humanos, técnicos e comerciais. Quanto aos fatores humanos, 

comparar a satisfação dos usuários com a situação anterior, antes de o 

sistema ser implantado, observar o nível de conhecimento atual dos 

usuários, os fatores psicológicos, a estrutura da tarefa e o ajuste ético. 

Com relação às expectativas da empresa contratante, apresentar os 

resultados obtidos, tais como, quantos problemas foram detectados e 

quantos foram eliminados. Para aplicação deste modelo é necessário um 

grupo de trabalho composto por até quarenta pessoas e dentre os quais, 

um facilitador, representantes dos usuários, equipe de desenvolvimento e 

representante da administração. 
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c) Workshop ou Seminários de Design Participativo: consiste na 

formação de um grupo de usuários para discutir e apresentar sugestões 

para o design de sistemas novos ou para o redesign de sistemas 

existentes. Para conduzir e obter eficácia nas reuniões são recomendados 

os seguintes cuidados: dar aos usuários autonomia no processo de 

design; permitir aos participantes (especialistas e não-especialistas) 

participarem igualmente da discussão; oferecer oportunidade para o 

desenvolvedor (projetista) se encontrar e trabalhar com os usuários; 

promover um foro de discussão para identificar assuntos pertinentes aos 

objetivos do trabalho; proporcionar oportunidade para adquirir ou 

aumentar o comprometimento dos usuários; usar técnicas que possam ser 

aprendidas facilmente e serem aplicadas em atividades futuras; assegurar-

se de que conta com o comprometimento da organização. O número ideal 

de participantes no workshop é em torno de 8 ou 9 pessoas e o grupo 

deve ser composto por pelo menos: dois representantes dos usuários, um 

representante da empresa, um desenvolvedor e um facilitador. É 

necessário para a condução de um bom workshop que seja elaborado um 

programa de trabalho e sua preparação deve ser de acordo com o 

problema a resolver e o tempo disponível para a sua realização. Ao 

término do workshop, recomenda-se fazer revisão das expectativas e 

objetivos, assegurando-se de que eles foram conhecidos. Em seguida 

documentar os resultados o mais rápido possível de modo a não esquecer 

nenhum detalhe. 

d)  Facilitação: processo que permite aos grupos trabalharem 

cooperativamente e efetivamente por meio de reuniões conduzidas por um 

facilitador, sendo uma parte importante das atividades de usabilidade, 

principalmente nas circunstâncias em que as pessoas com experiências, 

interesses e capacidades diversas trabalham juntas. O facilitador tem um 

papel fundamental durante todo o desenvolvimento das reuniões. O 

desempenho desta função requer alguns cuidados que devem ser 

observados durante o processo, de modo a garantir a eficácia dos 

trabalhos, como por exemplo: fazer com que os participantes se sintam 

seguros, elaborar regras gerais para conduzir a discussão, motivar para 

que todos os participantes escutem o que o outro está dizendo, envolver 
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todos os participantes, deve encorajar o comportamento cooperativo, entre 

outros. Esta técnica deve ser aplicada na fase de identificação do 

problema, análise de requisitos e no design de alto nível. 

e) Arranjo de Cartões (CARD-Collaborative Analysis of Requirements 
and Design): técnica simples que deve ser utilizada para compreender 

como as pessoas agrupam itens, de forma que possam ser desenvolvidas 

estruturas que maximizam a probabilidade de que os usuários possam 

localizar os itens. Esta técnica é apropriada para situações em que seja 

necessário identificar os itens que precisam ser categorizados. Ela é 

particularmente útil para definir a estrutura da apresentação da interface. 

Os participantes de uma seção de arranjo de cartões devem ser usuários 

reais e eventuais da estrutura que está sendo projetada. Pelo menos seis 

pessoas devem participar dos trabalhos. Porém, deve ser observado que, 

quando se amplia o número de participantes, mais dados deverão ser 

analisados. Suas principais vantagens são: é barata e de fácil condução, 

permite entender como 'pessoas reais' provavelmente agruparão os itens, 

identifica itens que provavelmente seriam de difícil categorização e 

posicionamento e identifica terminologia que provavelmente seria mal 

entendida. No que diz respeito a administração das sessões  de arranjo, o 

processo básico seria: dar nomes aos itens a serem categorizados, 

(podendo ser impressos manuscritos), solicitar aos participantes que 

agrupem os itens de modo que faça sentido para eles (por categoria), uma 

vez que todos os participantes completem o exercício, os dados devem 

ser armazenados em uma planilha eletrônica e examinados os 

agrupamentos para verificar se existem coincidências entre eles, prestar 

especial atenção aos itens sobre os quais não existe um consenso. A 

preparação dos cartões deve ser realizada, observando: se cada termo é 

claro e contém o mínimo de ambigüidade possível, se foram incluídos 

todos os itens que devem ser categorizados, embaralhar ou distribuir 

aleatoriamente os cartões da sessão anterior para cada novo participante, 

escrever um conjunto de instruções de forma que todos os participantes 

tenham a mesma compreensão do processo, deixar os participantes a sós 

enquanto eles estão ordenando os cartões (para evitar que se sintam 

pressionados desnecessariamente), ter certeza de que os participantes 
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possam manter contato fazendo perguntas durante o processo ou quando 

terminarem, providenciar cartões adicionais em branco para que as 

pessoas possam escrever o nome dos grupos e ligas de borracha para 

prender os grupos de cartões por categorias. 

f) Diagrama de Afinidade: técnica simples e bastante útil para identificar, 

agrupar e analisar informações, tornando-as mais compreensivas.  Sua 

aplicação é recomendada para organizar uma grande quantidade de 

informações provenientes de visita local (Contextual Inquiry), ambiente de 

workshop e para auxiliar no arranjo de cartões (CARD) etc. Trabalhar o 

Diagrama de Afinidades consiste em colocar itens relacionados juntos, 

podendo ser feito em um processador de texto ou programa de planilha 

eletrônica, no entanto, para trabalho em grupo é melhor utilizar em papel. 

Para trabalho em grupo os procedimentos são: entregar “post-it” 

(papeletas auto-adesivas) aos participantes, pedir aos participantes que 

escrevam um assunto em cada papeleta, dar aos participantes alguns 

minutos para esta atividade, instruir os participantes de que coloquem as 

anotações em uma superfície vertical, orientar para que os participantes 

coloquem as notas (um de cada vez) na superfície, dependendo do tempo 

disponível, quando todas as notas forem colocadas e agrupadas pode-se 

dar nomes a cada um dos grupos formados. O papel do facilitador na 

condução dos trabalhos é coordenar as atividades, incentivar a 

participação de todos, esclarecer dúvidas e ajudar na estruturação das 

informações. O Diagrama de Afinidade é uma técnica arbitrária, portanto, o 

facilitador deve ser flexível em sua posição e atender aos anseios do 

grupo. 

g)  Brainstorming: ou tempestade de idéias é uma técnica que pode ser 

utilizada para auxiliar outras aplicações nas reuniões de grupo já citadas. 

Sua aplicação é de grande utilidade para extrair o máximo de idéias do 

grupo no menor espaço de tempo possível. O brainstorming pode ser 

estruturado ou não estruturado. No primeiro caso, todas as pessoas do 

grupo devem ter uma idéia a cada rodada. Esta forma força os mais 

tímidos a contribuir com idéias, mas pode também pressionar as pessoas, 

o que pode inibir a criatividade. No tipo não-estruturado, os membros do 

grupo jogam as idéias à vontade, conforme elas vão surgindo. A vantagem 
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desta segunda opção é o ambiente de descontração, embora possa 

favorecer a participação dos mais extrovertidos. Em regras gerais, nos 

dois casos, o brainstorming deve ser conduzido da seguinte forma 

(Brassard, 1985): nunca critique idéias, escrever num flip-chart ou quadro-

negro (ou similar) todas as idéias dos participantes, as idéias devem ser 

de consenso do grupo, escrever as idéias exatas dos participantes 

(evitando interpretações), o brainstorming deve ter duração de 5 a 15 

minutos. Recomenda-se o uso desta técnica para as reuniões com os 

futuros usuários, considerando-a útil para centrar o foco, validar e explorar 

características do futuro produto a partir do ponto de vista do usuário. 

 

A partir da leitura e análise do texto de Rocha e Baranauskas (2000, p. 136), 

destacam-se outras técnicas resumidas a seguir:  

a) Storelling Workshop: Método usado na identificação e clarificação do 

problema de design, em que, cada participante de um grupo de usuários 

finais e facilitadores ( máximo 20 pessoas) traz para a oficina duas 

histórias curtas sobre o uso de sistemas, das quais uma deve ser positiva 

e a outra negativa, no que diz respeito ao resultado de uso. Os 

participantes compartilham suas histórias, comentando semelhanças e 

contrastes de suas experiências. Nenhum material especial é requerido, e 

como resultados da oficina são apontados: uma coesão aumentada entre 

os usuários finais, e também entre estes e os designers, o reconhecimento 

das dificuldades e a consciência de que elas não são únicas, 

conhecimento das características e dificuldades da população de usuários 

pelos designers; 

b) HOOTD (Hierarchical Object-Oriented Task Decomposition): método 

para ser utilizado na fase inicial de design, ou na fase de análise, onde os 

participantes decompõem uma descrição da tarefa em objetos e ações e 

assinalam grupos desses objetos a janelas de interface. Cada participante 

escreve uma tarefa (representada por um substantivo e um verbo) em seu 

cartão. Os cartões são ordenados em pilhas, segundo o critério de escolha 

do grupo. Registra-se o esquema, reordena-se segundo outros critérios, 

registrando todos os esquemas. Cada pilha do esquema escolhido torna-

se uma tarefa do domínio, contendo uma janela da interface, os objetivos 
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e ações da pilha de cartões. Como resultado tem-se uma das janelas da 

interface e seus respectivos objetos; 

c) BrainDraw: método para uso na fase de design propriamente dita, 

constituído de um brainstorming cíclico, gráfico, com o objetivo de 

preencher rapidamente um espaço de várias opções de design para a 

interface. O material é composto de papel e caneta arranjados em uma 

série de estações de desenho colocadas em círculo. Cada participante faz 

um desenho inicial em uma das estações. Ao final de um intervalo de 

tempo estabelecido, cada participante move-se para a estação seguinte e 

continua o desenho encontrado. O processo continua até que todos os 

participantes tenham colaborado na criação de cada um dos outros 

participantes. Como resultado, tem-se a geração de diversas opções 

candidatas a ser o design final da interface do sistema, cada uma tendo a 

participação de todos os envolvidos. Os participantes potenciais seriam 

usuários finais e designers em um grupo de aproximadamente 10 

pessoas;  

d) Icon Design Game: método que pode ser utilizado na fase design para a 

criação de ícones e símbolos gráficos da interface. Um dos participantes 

desenha ícones enquanto que os outros tentam “adivinhar” o conceito que 

o desenhista está tentando expressar. Os desenhos tornam-se rascunhos 

para a criação de ícones. O material utilizado é composto de papéis para 

desenho e caneta. Como resultado tem-se, desenhos de ícones para a 

arte final. Pode-se usar o método também na escolha de metáforas para a 

interface. Dependendo do tamanho do grupo, este método pode funcionar 

no estilo cooperativo, ou subdividido em vários grupos para produção 

competitiva dos desenhos; 

e) CISP (Cooperative Interative Storyboard Prototyping): método que 

pode ser utilizado em várias fases do ciclo de design, desde a análise de 

requisitos até a avaliação. Uma equipe de designers e usuários gera e 

modifica cooperativamente o design de interfaces, avaliando e 

comparando alternativas. Um software associado ao método ou outro 

ambiente para a criação de storyboards, em geral são utilizados como 

material. O processo envolve interações de três passos principais: 

exploração do storyboard para realização da tarefa pelo usuário final, 
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enquanto o software registra; avaliação do storyboard, por meio de análise 

e discussão do registro de interação; modificação do storyboard. Como 

resultado tem-se o storyboard, ou o protótipo melhorados e o registro da 

interação dos usuários.  

f) Buttons Project: método a ser utilizado no pós-design, na customização 

do sistema pelo usuário. Através de templates os usuários especificam 

funcionalidades e botões, podendo enviar esses botões para outros 

usuários, sendo que os receptores podem modificá-los, como resultado 

tem-se uma nova funcionalidade compartilhada entre os usuários, além do 

registro das inovações na forma de customizações executáveis; 

g) Priority Workshop: método utilizado no redesign de um sistema, em que 

usuários e designers colaboram na prática de redesign por meio de uma 

seqüência de atividades conduzidas em formato de workshop. O processo 

é iniciado com uma discussão introdutória dos objetivos. Segue-se uma 

apresentação dos usuários sobre características positivas, negativas e 

desejáveis no sistema. Em seguida, uma apresentação dos designers 

sobre planos e prioridades relativas ao sistema. A quarta atividade é a 

exploração conduzida em pequenos grupos de protótipos (em papel) 

alternativos. Segue-se uma discussão entre os participantes. Um sumário 

de prioridades e qualidades são rotuladas, pelos usuários, com símbolos 

“+” ou “-“. Estimula-se uma discussão das conseqüências – para os 

usuários – das mudanças. O método termina com uma discussão final de 

planos de continuidade do processo. Como resultado, tem-se decisões 

sobre características a serem incluídas e/ou modificadas no redesign do 

sistema.  

 

Assim como o realizado com as técnicas de avaliação da usabilidade, 

também foram comparadas as técnicas do design participativo com as técnicas de 

coleta de dados da metodologia de pesquisa em geral. (Figura 3) 
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FIGURA 3 – METODOLOGIA DE PESQUISA X DESIGN PARTICIPATIVO 
FONTE: A autora (2007) 

 

Quando comparadas as técnicas do design participativo com as técnicas de 

coleta de dados da metodologia de pesquisa, reforça-se a dificuldade em se 

encontrar relações diretas entre elas, devido ao fato de que parte significativa das 

técnicas do design participativo compõe-se de um conjunto de outras técnicas que 

se complementam, dando origem a técnicas mais complexas, como por exemplo: 

BrainDraw e CISP. Algumas das técnicas afetas ao design participativo, da mesma 

forma que as técnicas de avaliação de usabilidade, se inspiram naquelas da 

metodologia de pesquisa, tais como: questionários e grupos de foco. No entanto, 

devido fato de o design participativo se utilizar de técnicas mais complexas, percebe-

se que as técnicas relacionáveis com as da metodologia de pesquisa não são 

aplicadas de forma independente. 

Por outro lado, apenas duas das técnicas pertencentes ao design participativo 

podem ser consideradas autônomas: a Facilitação e o Brainstorming, as quais são 

passíveis de comparação com os grupos de foco, quando se considera o processo 

de coleta de dados. As demais técnicas de aplicação do design participativo 

caracterizam-se então como peculiares a tal metodologia.  

Quanto às suas características quantitativas e qualitativas, a polarização das 

técnicas do design participativo mostra-se mais clara, pois, por sua própria 

composição, a aplicação de uma técnica em detrimento das demais já está 

condicionada ao objetivo que se pretende alcançar. As técnicas que se acomodam 

no pólo quantitativo, tais como Diagrama de afinidades, Arranjo de cartões e 
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HOOTD têm características de aplicação baseadas na freqüência de ocorrência de 

opiniões (isto é, quando as pessoas são convidadas a organizar itens). As técnicas 

que se encontram na zona de sombra entre os pólos, tais como Pesquisa contextual, 

CISP e Priority workshop apresentam certa dificuldade de polarização devido ao fato 

de estarem submetidas às condições definidas para sua aplicação, como por 

exemplo, a melhor forma de obter a opinião dos usuários. Já as técnicas que se 

acomodam no pólo qualitativo, tais como: Workshop de design participativo, Icon 

design game, Buttons Project, Storelling workshop, ETICHS e BrainDraw 

caracterizam-se por buscarem a opinião e participação do usuário de forma a 

valorizar sua subjetividade.  

Após verificadas as relações referentes às comparações realizadas entre as 

técnicas de coleta de dados da metodologia de pesquisa, as técnicas de avaliação 

de usabilidade e de design participativo, torna-se possível estudar tais técnicas 

quanto ao grau de envolvimento/participação do usuário por elas proporcionado.  
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FIGURA 4 – GRAU DE ENVOLVIMENTO/ PARTIICPAÇÃO DO USUÁRIO 
FONTE: A autora (2007) 
 
 

Analisando todas as técnicas citadas, é possível perceber que, 

comparativamente às técnicas do design participativo, tanto as técnicas de coleta de 

dados da metodologia de pesquisa quanto às técnicas de avaliação da usabilidade, 

proporcionam um menor grau de envolvimento/participação do usuário. Isso se deve 

ao fato de que as técnicas do design participativo, justamente, exigem dos usuários 
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uma efetiva participação, por meio das várias etapas que compõem a grande 

maioria das técnicas.  

É possível afirmar que, quando são utilizadas técnicas mais focadas na 

mensuração de fenômenos, ou seja, técnicas de característica quantitativa, o 

usuário atua contribuindo apenas com a medição realizada, ou muitas vezes nem é 

convidado a participar do processo, como é o caso de técnicas como as inspeções e 

avaliações heurísticas, que utilizam apenas especialistas.    

No entanto, quando se utilizam técnicas que possibilitam uma maior 

compreensão sobre o significado dos fenômenos, levando em consideração a 

subjetividade dos sujeitos, ou seja, técnicas de característica qualitativa, estas 

oferecem maior oportunidade de participação dos usuários, levando em 

consideração suas percepções e opiniões em relação ao fenômeno. 

Sendo assim, para que se possa ter uma visão geral em relação às técnicas 

de coleta de dados, além da importância de se observar o grau de envolvimento do 

usuário por elas proporcionado, faz-se necessária a observação das características 

inerentes a cada técnica relativas às suas condições de uso, vantagens e 

desvantagens, custos e tempo de aplicação. Com o intuito de oferecer um maior 

enfoque nas técnicas de avaliação de usabilidade e nas técnicas de design 

participativo, essas serão exploradas nos quadros a seguir.



QUADRO 1 – CARACTERÍSTICAS DAS TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE  
USABILIDADE 
FONTE: A autora (2007) com base nos autores Preece, Rogers e Sharp (2005) e Dias 
(2003). 
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No Quadro 1 podem ser observadas as características relativas as técnicas 

utilizadas nos métodos de avaliação de usabilidade. Em geral pode-se afirmar que 

tais técnicas não apresentam custos elevados, considerando-se que os critérios 

utilizados para definição dos custos são a utilização de materiais específicos e o uso 

do recurso tempo. 

A realização da avaliação de usabilidade, de acordo com Santos (2000, p. 2) 

pode ser entendida como um procedimento para adquirir informações sobre a 

usabilidade atual ou potencial de um sistema, como intuito tanto de aprimorar 

recursos de uma interface em desenvolvimento, quanto avaliar uma interface já 

finalizada. Para que as necessidades dos usuários possam ser devidamente 

supridas, o design de um sistema pode progredir em ciclos de design-avaliação-

redesign, pois quando os designers compreendem melhor as necessidades dos 

usuários, o produto do seu trabalho reflete este entendimento. Nesse processo 

cíclico, a avaliação tem o papel fundamental de facilitar o entendimento entre 

desenvolvedores e usuários. (PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p. 338).  

A avaliação, em si, segundo Santos (2000, p. 2) pode ser classificada de 

acordo com o momento do ciclo de desenvolvimento em que é realizada, podendo 

ser uma avaliação formativa (realizada na formação do sistema em 

desenvolvimento) ou avaliação somativa (realizada com o objetivo de testar o 

funcionamento do sistema, quando se tem em vista a sua melhoria). Sendo assim, a 

partir do Quadro 1, pode-se verificar que técnicas como as inspeções, avaliação 

heurística, testes com usuários e modelagens de desempenho estariam mais 

adequadas a serem realizas como avaliações formativas, já as observações, as 

entrevistas, os questionários e os grupos focais estariam mais adequados a obter a 

opinião dos usuários com relação a um sistema já existente, contribuindo de forma 

somativa.   

Na definição de uma técnica de avaliação de usabilidade, além da atenção 

necessária à observação de suas características é importante que se considere com 

qual o objetivo se pretende aplicar da aplicação uma técnica. Rocha e Baranaukas 

(2000, p. 163) explicam que a avaliação pode ter três tipos de objetivos: 1) avaliar a 

funcionalidade do sistema; 2) avaliar o efeito da interface junto ao usuário e 3) 

identificar problemas específicos de design. Logo, partindo do objetivo e do 

conhecimento das características de cada técnica é que se define qual delas
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quais delas melhor se adéquam ao objetivo que se deseja alcançar com a realização 

da avaliação. 

Ao analisar o Quadro 1 percebe-se que técnicas tais como: inspeções, 

avaliações heurísticas, testes com usuários e modelagem de desempenho estariam 

mais adequadas ao objetivo de avaliar a funcionalidade do sistema. Já as técnicas: 

observação, entrevistas e questionários podem contribuir para a verificação do efeito 

da interface junto ao usuário. Já para identificar problemas específicos do design 

podem ser utilizados grupos de foco, com o intuito de levantar problemas 

encontrados no uso do sistema. 

Análise semelhante também pode ser realizada em relação às técnicas de 

design participativo, a partir das características por elas apresentadas.



QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS DAS TÉCNICAS DE DESIGN  
PARTICIPATIVO 
FONTE: A autora (2007) com base nos autores Lima (2001) e Rocha e Baranauskas (2000). 
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QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS DAS TÉCNICAS DE DESIGN  
PARTICIPATIVO (continuação) 
FONTE: A autora (2007) com base nos autores Lima (2001) e Rocha e Baranauskas (2000). 
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Observando-se o Quadro 2, é possível perceber que as técnicas de design 

participativo têm uma maior complexidade em sua composição, fato este que, aliado 

ao uso do recurso tempo, resulta em maiores custos gerados para sua aplicação. 

Analogamente, assim como as técnicas de avaliação de usabilidade, as 

técnicas de design participativo também podem ser classificadas como formativas ou 

somativas, dependendo da fase do ciclo de desenvolvimento do sistema ao qual ela 

se aplica. Verifica-se que as técnicas: ETHICS, Arranjo de cartões, Diagrama de 

afinidade, Storelling Workshop, HOOTD, BrainDraw, Icon Design Game e CISP 

podem ser consideradas como formativas, pois caracterizam-se pelo envolvimento 

do usuário no processo de definição de requisitos ao design do sistema que está 

sendo desenvolvido. As técnicas: Buttons Project e Priority Workshop podem ser 

consideradas somativas, são mais direcionadas ao pós-design, com o objetivo de 

levantar informações para a melhoria do sistema. Já as técnicas: Pesquisa 

Contextual, Workshop de Design Participativo, Facilitação e Brainstorming podem 

ser consideradas tanto formativas quanto somativas, pois são adequadas para o 

levantamento de opiniões do usuário tanto para requisitos de um sistema em 

desenvolvimento quanto para a melhoria de um sistema em uso. 

Mantoan e Baranauskas (2001, p.16) mencionam três características que 

resumem o design participativo: ele é orientado ao contexto, envolve colaboração 

em vários níveis e apresenta uma abordagem iterativa ao design. Ao analisar as 

técnicas de design participativo quanto às suas características e classificando-as 

como formativas e somativas, verifica-se que as características do design 

participativo mencionadas pelas autoras são comprovadas por meio da aplicação de 

suas técnicas. 

A complexidade apresentada pelas técnicas de design participativo, devido ao 

fato de estas serem compostas por um conjunto de técnicas mais simples, é o que 

garante a efetiva participação do usuário no processo de desenvolvimento de um 

sistema de informação, indo ao encontro do objetivo da metodologia do design 

participativo, ressaltado por Damodaran16 (1996 apud GONÇALVES, 2001, p. 16) ao 

afirmar que o termo participação é muito mais amplo que meramente envolvimento.

                                                 
16  DAMODARAN, L. Use involvement in the system process – a practical guide for users. Behaviour 

& Information Technology, Elsevier Science, v.15, N.6, p. 362-377, 1996. 



 

 

56

 

Ao se analisarem as técnicas estudadas, verifica-se que, de modo geral, 

alguns fatores merecem especial atenção, tanto no desenvolvimento quanto na 

manutenção de sistemas de informação. Reforça-se, portanto, o destaque dado por 

Flynn (1992 apud FURNIVAL, 1995, p. 3) aos fatores psicológicos e sociais relativos 

aos usuários de um sistema, e a correta análise das necessidades de informação 

por eles apresentadas que podem influenciar na qualidade do sistema e sua 

usabilidade. 

A exploração das características de cada técnica para as metodologias de 

avaliação de usabilidade e de design participativo torna possível verificar quais as 

implicações devem ser levadas em consideração, no momento em que o gestor da 

informação envolvido no processo de desenvolvimento e/ou manutenção de um 

sistema opta por aplicar uma técnica em detrimento das demais, ou até mesmo mais 

de uma técnica em complemento à outra. Mainnnnnnnnnns que mais que                
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O domínio mais detalhado das técnicas de coleta de dados pelo gestor da 

informação é uma habilidade não só desejável como crítica para sua ação 

estratégica em sistemas de informação, devido ao fato de estar interessado em 

identificar, sob o ponto de vista do usuário, e da melhor forma possível, as suas 

necessidades de informação e/ou suas opiniões em relação a um sistema já 

existente.     

Estudar as técnicas de coleta de dados como formas de aproximação do 

universo dos usuários do sistema é um importante meio de conhecer qual a melhor 

forma de se aproximar do sujeito da pesquisa. Nas Ciências Sociais, os estudos não 

são focados em objetos, mas sim no sujeito e nos fenômenos que o envolvem por se 

tratar da ciência que estuda o homem e a sociedade, como meio principal de uma 

compreensão do social, conforme explica Le Coadic (1996, p.21). A Ciência da 

Informação caracteriza-se, então, como uma Ciência Social, a partir do momento em 

que passa a considerar a presença dos usuários e a necessidade de incluí-los no 

processo de desenvolvimento de produtos e serviços de informação (ARAÚJO, 

2003, p. 22). A partir da aproximação do usuário, isto é, do estudo do sujeito, é que 

o gestor da informação encontra subsídio para a o estudo do objeto, ou seja, os 

produtos de informação, tais como sítios web. 

A discussão relativa às formas quantitativas e qualitativas de se coletar os 

dados mostra-se necessária a partir do momento em que se reconhece a 

importância de considerar a subjetividade do usuário, explicitada quando da coleta 

de dados junto a ele. Sendo assim, é necessário considerar o fato ressaltado por 

Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (2004, p. 24) de que o paradigma adotado gera 

influências tanto na forma como os fenômenos são percebidos, quanto na forma 

como os dados são coletados e inclusive como são analisados os resultados 

obtidos. Logo, o conhecimento das implicações geradas pela adoção de técnicas de 

caráter quantitativo ou qualitativo, e até mesmo das pertencentes à zona de sombra 

entre estes dois pólos, é necessário à obtenção de resultados relevantes, os quais 

possam realmente refletir as opiniões e necessidades apresentadas pelos usuários. 

A partir do momento em que se examinam as técnicas de coleta de dados e 

suas implicações, as decisões em relação a adoção de uma técnica podem ser mais 

claras e satisfatórias em relação ao objetivo a que sua aplicação se destina. Collis e
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Hussey (2005, p. 145) esclarecem que, quando se utiliza uma técnica de coleta de 

dados baseada na freqüência de ocorrência de um fenômeno, serão coletados 

dados quantitativos, no entanto, se forem utilizadas técnicas de coleta de dados que 

possibilitam a compreensão do significado dos fenômenos, serão coletados dados 

qualitativos. Portanto, seria possível constatar que quando se utilizam técnicas com 

características quantitativas, estas estariam mais adequadas ao objetivo de verificar 

falhas estruturais presentes em um sistema, já quando se utilizam técnicas com 

características qualitativas, estas estariam mais adequadas ao objetivo de se obter 

informações sobre a melhoria ou as necessidades dos usuários em relação a um 

sistema.   

Resgatando-se Pagliuso (2004, p. 2), reforça-se que, para garantir uma 

interface adequada às necessidades dos usuários, é necessário que se tenha: 

informações precisas, planejamento correto, projeto adequado e constante 

avaliação, tanto no desenvolvimento do sistema, quanto na sua manutenção. A 

contemplação destes fatores, pode ser alcançada a partir de uma criteriosa escolha 

em relação as técnicas que serão aplicadas, e a forma como serão gerenciados os 

dados e informações coletados por meio de sua aplicação.     

Os resultados obtidos neste estudo possibilitam verificar que, na medida em 

que se pretende um maior envolvimento dos usuários no processo de 

desenvolvimento de sistemas de informação, são privilegiadas as técnicas que 

permitem uma coleta de dados mais qualitativos. Isso se dá devido ao fato que 

quando se estudam sujeitos, e não objetos, a tendência é que os usuários sejam 

abordados de forma menos objetiva e menos controlada, pois a subjetividade é 

levada em consideração.  

O grau de integração dos usuários ao processo de design, de acordo com 

Furnival (1995, p. 5), é determinante sobre o grau de usabilidade que se obtém no 

desenvolvimento de um sistema de informação. Neste sentido, para que as 

necessidades dos usuários possam ser devidamente supridas o design de um 

sistema pode progredir em ciclos de design-avaliação-redesign, pois quando os 

designers compreendem melhor as necessidades dos usuários, o produto do seu 

trabalho reflete este entendimento. Nesse processo cíclico, a avaliação tem o papel 

fundamental de facilitar o entendimento entre desenvolvedores e usuários. 

(PREECE; ROGERS; SHARP, 2005, p. 338). As técnicas utilizadas para incitar a 

participação dos usuários de forma mais intensa os tornam parte da equipe de
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criação, e acabam exigindo que estes, em conjunto com desenvolvedores, utilizem 

sua criatividade em benefício da criação do sistema, ou mesmo na manutenção e 

melhoria deste. A aplicação de técnicas que possibilitem esta interação no processo 

de criação torna possível a geração de informações e conhecimentos a serem 

utilizados no desenvolvimento do novo sistema, ou na melhoria de um sistema já 

existente.  

Este processo de geração de novos conhecimentos, a partir da interação 

proporcionada entre a equipe de desenvolvedores e os usuários, é também 

responsabilidade do gestor da informação, ao qual cabe atuar por meio de iniciativas 

de gerenciamento destes conhecimentos em favor do projeto de desenvolvimento de 

sistemas de informação. 

Como possibilidades de continuidade da temática sugerem-se: a exploração 

das atividades de interação entre usuários e desenvolvedores de sistemas de 

informação; a identificação de outras características de técnicas não analisadas 

neste estudo (provavelmente disponíveis em literatura estrangeira); o resgate de 

literatura sobre engenharia de software, de forma a contemplar mais amplamente as 

questões relativas aos processos de desenvolvimento de sistemas; e, a efetiva 

aplicação de uma das técnicas citadas em contextos de sistemas de informação em 

geral e sítios web em particular. 
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