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1 Introdução/ Desenvolvimento
1.1 Considerações Iniciais
A consolidação das Tecnologias da Informação e Comunicação – TIC, com seus
diversos artefatos, tem apresentado desafios para desenvolvedores e profissionais da
informação visto que os usuários engajados nesse contexto têm se tornado mais
exigentes. Neste contexto, destacamos a importância de manter uma boa relação entre as
interfaces e demais camadas dos sistemas de informação e o usuário que acessa e usa
tais ambientes na tentativa de satisfazer suas necessidades de informação. Refletindo
sobre a qualidade dos sistemas de informação disponíveis, concordamos com Torres e
Mazzoni (2004) quando argumentam que a facilidade de uso de um artefato tecnológico
digital deve ser baseada na eficácia, eficiência e satisfação, fazendo com que o usuário
percorra os caminhos de forma quase que intuitiva. Tal argumento reforça a necessidade
de avaliar a usabilidade dos diversos artefatos tecnológicos digitais como um requisito
primordial para obtenção do sucesso desejado.
Vale ressaltar que, a noção de usabilidade defendida por Torres e Mazoni (2004),
que articula aspectos de eficiência, eficácia e satisfação, dialoga com a noção sustentada
pela norma ISO 9241-11, de 1998 (ABNT, 2002, p. 3) que compreende a usabilidade
como sendo a capacidade de um produto ser “[...] usado por usuários específicos para
alcançar objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto
específico de uso”. Analisando tais conceitos, percebemos que a visão compartilhada
por Torres e Mazoni (2004) e pela ABNT (2002) coliga a usabilidade a facilidade de
uso, a navegação intuitiva e ao alcance de objetivos, que são aspectos fundamentais nas
preocupações da Arquitetura da Informação.
Na realidade os conceitos apresentados correlacionam, pragmaticamente, os
campos da Usabilidade e Arquitetura da Informação. De um lado temos a Arquitetura da
Informação que se preocupa com questões de concepção estrutural dos artefatos
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tecnológicos, para que o usuário melhor se movimente num sistema de informação e
atinja os objetivos de navegação, ou seja, sane suas necessidades de informação. Na
outra ponta, estão as preocupações da Usabilidade em relação a eficácia, eficiência e
satisfação, de modo que ambas, se interconectam por focarem o usuário. Sobre esta
acepção, concordam conosco autores como Rosenfeld e Morville (2006), Agner (2009),
Oliveira e Aquino (2012), Henn, França e Dias (2010), Camargo (2010), Nielsen
(2003). Inclusive, vários dos autores supracitados compreendem que a Arquitetura da
Informação aplicada na concepção/desenvolvimento de um sistema de informação influi
direta e positivamente na avaliação de Usabilidade desse mesmo sistema de informação.
Aprofundando a associação entre Usabilidade e Arquitetura da Informação,
apresentamos a análise de Jeng (2005) apud Lima (2012) que ilustra de forma clara os
aspectos da usabilidade, associados aos aspectos de organização, busca, rotulagem e
facilidade de uso, ou seja, aspectos da Arquitetura da Informação:
a eficácia é avaliada pelo fato do sistema poder fornecer informações
e funcionalidade e medida pelo número de respostas corretas. A
eficiência, da mesma maneira, avaliada pela habilidade do sistema
para recuperar informações eficientemente e medida pelo tempo
necessário para completar as tarefas. A satisfação preocupa-se com a
facilidade de uso, organização das informações, rotulagem clara,
aparência visual, conteúdos, correções de erros [...]. A facilidade de
uso avalia as percepções dos usuários sobre a facilidade de uso do
sistema. [...] (p. 50-51, grifo nosso)

Esta realidade instigou-nos a questionar: na literatura da Ciência da Informação,
existem estudos que abordam de forma articulada a Arquitetura da Informação a
Usabilidade?
Embora exista uma densa produção em Ciência da Informação sobre
Usabilidade e sobre Arquitetura da Informação em separado, entendemos que a
produção de estudos que tratam os dois temas de forma articulada são importantes, pois
a nosso ver, dão maior suporte ao projeto, desenvolvimento e avaliação de sistemas de
informação fáceis de usar e difíceis de desorientar o usuário. Sobre o que temos
exposto, Dias (2002) ressalta: “[...] o sistema de informação deve ser projetado de tal
forma que os erros sejam minimizados e [...] deve requerer pouco ou nenhum
treinamento, oferecendo interface intuitiva, permitindo a auto-aprendizagem [...].”
As áreas destacadas neste estudo estão constituídas em elementos concordantes e
essenciais para a construção e manutenção de sistemas de informações cada vez mais
eficientes, visando sempre à satisfação do usuário a partir do atendimento de suas
necessidades informacionais. Este artigo objetiva analisar o quantitativo de artigos nos
periódicos eletrônicos no âmbito da Ciência da Informação – CI, com Qualis igual ou
superior a B2, publicados nos últimos 5 anos, que tratam a Usabilidade e a Arquitetura
da Informação de forma articulada.
1.2 Aspectos teóricos
Ampliando as bases teóricas já apresentadas, a usabilidade pode ser definida
como “a qualidade do uso de um sistema, diretamente associada ao seu contexto
operacional e aos diferentes tipos de usuários, tarefas, ambientes físicos e
organizacionais” (DIAS, 2003 apud COSTA, 2010, p. 106).
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Esse conceito está diretamente relacionado à interface. A autora supracitada
aponta que existem diversas concepções de interface e que esta pode variar de acordo
com o contexto. A conceituação principia com o entendimento dos usuários a que se
destina, além de seus perfis tanto físicos, culturais como de personalidade. Num sistema
de informação, é a interface que irá proporcionar o elo entre o sistema e o usuário, será
a responsável também pela organização das informações na memória do usuário que,
envolvido pelos elementos hardware, software, redes, bancos de dados, procedimentos e
pessoas começa a interagir, compreender, assimilar e memorizar tanto as informações
que lhes são úteis como os procedimentos e caminhos para alcançar seus objetivos.
Segundo Ferreira (2002, p. 10) o comportamento humano nestas situações varia,
e por isso são necessários estudos de Interação Homem Computador para medir a
facilidade de uso de um software/sistema. Este constitui um “campo multidisciplinar
envolvendo aspectos de psicologia, ergonomia, informática e outros, objetivando
facilitar o projeto, a execução e avaliação de ambientes computacionais”.
Nesse contexto, a usabilidade vai além dos aspectos eficiência, eficácia e
satisfação como defende a ISO 9241-11. Ela está diretamente relacionada aos princípios
ergonômicos, os quais foram desenvolvidos por dois pesquisadores de língua francesa,
Dominique Scapin e Christian Bastien, por volta de 1993. De acordo com Cybis, Betiol
e Faust (2007) é um conjunto de oito critérios 4 ergonômicos principais cujo objetivo
principal é “minimizar a ambiguidade na identificação e classificação das qualidades e
problemas ergonômicos do software interativo”. (p. 25)
Diante disso, colocamos como qualidades de um sistema de informação, cinco
atributos descritos por Nielsen que são: “facilidade de aprendizado; eficiência de uso;
facilidade de memorização; baixa taxa de erros e satisfação subjetiva.” (NIELSEN,
1993 apud COSTA 2010, p. 111)
Como já defendemos neste trabalho, a Arquitetura da Informação Digital – AID
implica nas medidas de Usabilidade e viabiliza o fluxo da informação assegurando
conforto na hora da realização das tarefas.
Kasprzak (2006) apresenta-a como um elemento essencial para que o usuário
obtenha com rapidez e eficiência as informações desejadas, pois ela é embasada em um
planejamento estratégico dos fluxos de informação promovendo deste modo a
funcionalidade do sistema.
A Arquitetura da Informação está delineada em cinco princípios que podem ser
observados através de sistemas estruturantes. Estes sistemas são apresentados por
Rosenfeld e Morville (2006), Vidotti e Sanches (2004), Oliveira e Aquino (2010),
Camargo (2010), Camargo e Vidotti (2011) e outros autores. O sistema de organização
é responsável pela estruturação dos conteúdos. Esta não é considerada uma tarefa
simples, pois tem como desafio a ambigüidade; heterogeneidade; diferenças de
perspectiva e as políticas internas, devendo favorecer a navegabilidade, a busca e a
usabilidade desse conteúdo. O sistema de navegação pressupõe que o usuário percorra
diferentes caminhos sem se perder dentro do sistema e se divide em quatro: o sistema de
navegação hierárquico, o global, local e o had doc. O sistema de rotulagem age
diretamente na representação e identificação dos conteúdos, no intuito de facilitar o
encontro do usuário com a informação desejada, este sistema utiliza os recursos textuais
e iconográficos. O sistema de busca apresenta uma relação estreita com o de
rotulagem, pois necessita prever as buscas assim como o conjunto de respostas que será
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obtido pelo usuário. E os sistemas de representação que integra metadados,
vocabulários controlados e tesauros no projeto/desenvolvimento de um ambiente digital.

2 Metodologia/ Resultados
Quanto aos objetivos desta pesquisa podemos classificá-la como exploratória,
pois, segundo Collis e Hussey (2005) tem o objetivo de reunir dados, informações,
posições, padrões, ideias ou hipóteses que permitam a reflexão sobre uma questão de
pesquisa. Quanto à fonte de dados podemos considerá-la como bibliográfica, para
Lakatos e Marconi (2003), a pesquisa bibliográfica oferece meios para definir, resolver,
não somente problemas já conhecidos, como também explorar ou conectar áreas.
Quanto a abordagem da análise será quanti-qualitativa, pois o trabalho envolve
questões que analisam tanto a quantidade de artigos quanto o conteúdo deles para se ter
um parecer mais próximo a realidade. Para Freitas e Moscarola (2002) a análise
quantitativa nos fornece dados estatísticos, enquanto a qualitativa nos dar a
possibilidade de construir e compartilhar novos conhecimentos. Essas análises buscam
destacar a importância enquanto recursos auxiliares no sistema de informação que
apóiam a tomada de decisão no dia-a-dia tanto do pesquisador como do usuário.
Procedimentalmente esta pesquisa realizou-se em três momentos. No primeiro
momento foi realizado um mapeamento dos periódicos on line da Ciência da
Informação com artigos publicados na temática da usabilidade e arquitetura da
informação de forma relacionada. Foram consideradas as revistas de Qualis 5 A1, B1 e
B2 e publicações feitas nos últimos cinco anos6. Neste momento a pesquisa concentrouse em levantar e agrupar os periódicos no campo da C. I. e o agrupamento das revistas
em função do Qualis e obedecendo ao critério de relação entre as temáticas abordadas.
O segundo momento foi marcado pela busca, nas revistas agrupadas, por artigos que
atendessem o critério de relação entre as temáticas. Para tanto usamos, no campo de
busca de cada revista os termos: Arquitetura da Informação e Usabilidade. O resultado
desta seleção consistiu em seis artigos, descritos no quadro abaixo.
Quadro 1 – Mapeamento dos artigos por periódico
PERIÓDICOS
Informação e
Sociedade: estudos

QUALIS
(ESTRATO)
A1

Perspectivas em
Ciência da
Informação

A1

Transinformação

A1

DataGramaZero Revista de Ciência

B1

TÍTULO

ANO

Contribuições da Arquitetura da
Informação para o website “a cor
da cultura” / (Aquino; Oliveira)
Modelizando práticas para a
socialização de informações: a
construção de saberes no ensino
superior/ (Bufrem et al.)
A prática de Arquitetura de
Informação de websites no Brasil/
(Ferreira; Reis)

2012

Nº DE
ARTIGOS
01

2010

01

2008

01

-

-

-

5

Qualis é o processo de classificação indicativa de qualidade, este é organizado pela Capes e avalia
também a qualidade no âmbito de circulação (local, nacional e internacional). As categorias são A, B ou
C.
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.
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da Informação
Encontros Bibli
Revista Digital de
Biblioteconomia e
Ciência da
Informação
Tendências da
Pesquisa Brasileira
em Ciência da
Informação

B1
B1

Navegabilidade em portais:
estudo com usuários dos portais
dos jornais o norte e jornal da
Paraíba/ (França; Henn; Dias)

-

01

2010

-

-

Arquitetura da informação em
bibliotecas digitais: uma
abordagem da ciência da
informação e da biblioteconomia./
(Nonato et al.)
Inclusão digital via acessibilidade
web. (Cusin; Vidotti)

2008

01

2009

01

-

-

-

B1
-

Informação &
Informação

B2

Liinc em Revista

B2

Brazilian Journal
of Information
Science

B2

TOTAL DE ARTIGOS ENCONTRADOS

06

Fonte: Dados da pesquisa.
O terceiro momento da pesquisa consistiu fazer uma análise dos artigos
encontrados que atendem ao recorte proposto neste estudo. De acordo com os dados
colhidos acima, verificamos a escassez de estudos no âmbito dos periódicos online da
Ciência da Informação que relacionem as temáticas tratadas de uma forma mais
concreta e integrada, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de sistemas.
Os resultados corroboram uma afirmação feita neste estudo, a de que há muitos
estudos que abordam as duas temáticas, porém separadamente.
Do ponto de vista qualitativo, analisamos como os conteúdos Usabilidade e
Arquitetura da Informação estão articulados e verificamos que abordam as seguintes
questões: a) A necessidade de evolução das metodologias dos projetos de AI para
englobar o design centrado no usuário, a interação homem-computador e a usabilidade
como formas de avaliação do sistema; b) O mapeamento das demandas dos usuários, a
testagem de protótipo, planejamento, construção, implementação e validação do produto
funcional de sistema embasado pelos pressupostos da usabilidade e da AID;
Percebemos que na maioria das publicações acima relacionadas, embora a
usabilidade apareça de forma tímida sem profundidade teórica, é tratada como elemento
fundamental que com a arquitetura da informação, dá subsidia ao desenvolvimento de
sistemas, plataformas, softwares entre outros recursos de informação digital.
Dos 10 periódicos analisados verificamos que 04 não apresentam publicações e
que dos 06 restantes visualizamos apenas uma publicação para cada. Este quadro atual
configura-se numa necessidade inadiável de por em pauta tais discussões a fim de
assegurar aos consumidores de informação a preocupação com a qualidade do que se
veicula e do que se oferece como serviço, independente do contexto.
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3 Considerações Finais
No seio dessas constatações, nos cabe reforçar a necessidade de enfocar aos
estudos de usabilidade articulados aos pressupostos da AID na estruturação de
interfaces/sistemas. Necessita-se essencialmente ter como preocupação central o
usuário, uma vez que é para eles que são criados tais sistemas.
Estes estudos configuram-se no estabelecimento de mecanismos vitais de
avaliação do funcionamento adequado de um ambiente, propiciando a eficácia,
eficiência e satisfação do usuário.
Vale ainda ressaltar que a hierarquização dos sistemas que compõem a AID são
elementos primordiais para a efetividade da realização das tarefas pelos usuários, uma
vez que ela oferece diretrizes que auxiliam no desenvolvimento de ambientes digitais,
que engloba os processos de estruturação, organização, representação, recuperação,
navegação, apresentação e disseminação tanto do conteúdo como dos serviços prestados
pelo sistema.
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