
 

Usabilidade- testes 

A necessidade de realizar testes de usabilidade é algo já inerente a todos os que 

desenvolvem software, particularmente software educativo multimídia. 

Segundo Nielsen, (1990, 1993) a usabilidade está diretamente relacionada com a 

interface que juntamente com o utilizador e o sistema computacional interativo 

constituem os três principais componentes da Interação Homem-Computador. (Martins, 

1995). 

De acordo com Babo, 1996, a usabilidade é uma qualidade que deve ser inerente 

ao recurso e que possibilita que os utilizadores o usem com satisfação, eficácia e 

eficiência na realização de tarefas. 

Nielsen enumera cinco parâmetros, que considera como tradicionalmente aceito, 

para medir a usabilidade: ‘fácil de aprender’ o utilizador rapidamente consegue 

interagir com o sistema, aprendendo as opções de navegação e a funcionalidade dos 

botões; ‘eficiente para usar’, depois de ter aprendido como funciona, consegue 

localizar a informação que precisa; ‘fácil de lembrar’, mesmo para um utilizador que 

usa o sistema ocasionalmente, não tem necessidade de voltar a aprender como funciona, 

conseguindo lembrar-se; ‘pouco sujeita a erros’, os utilizadores não cometem muitos 

erros durante a utilização do sistema, ou se os cometem devem conseguir recuperar, não 

devendo ocorrer erros catastróficos; e ‘agradável de usar’, os utilizadores sentem-se 

satisfeitos com o sistema, gostam de interagir com ele. 

Em resumo facilidade de aprendizagem, facilidade de utilização e satisfação no 

uso do sistema pelo utilizador. Foram esses os itens observados durante os testes 

efetuados com o sistema TEDCOM.  

 

Metodologia dos testes 

Metodologicamente foi prevista para realização dos testes uma abordagem 

quanti-qualitativa, ou seja, orientada pela utilização de análise quantitativa nas questões 

fechadas, e análise qualitativa para as questões abertas.  

A fase de testes foi prevista para ocorrer em duas etapas: pré-teste ou teste de 

laboratório, onde a aplicação ocorreu no próprio laboratório de desenvolvimento, com 

funcionários de outros setores, e a segunda fase da coleta aconteceu na instituição Casa 

da Criança Paralítica, em Campinas SP, e em algumas residências de usuários de 

produtos de Tecnologia Assistiva.  

Foi providenciado para o Comitê de ética:  

 Termo de consentimento livre e esclarecido – versão profissional ou 

responsável; 

 Termo de consentimento livre e esclarecido – versão usuário 

 Questionário simplificado de satisfação do uso do protótipo - versão profissional 

 Questionário simplificado de satisfação do uso do protótipo - versão usuário 

 



1. A primeira ainda em laboratório, onde foram convidados de modo aleatório 

colegas que trabalhavam no centro de pesquisa onde a ferramenta estava sendo 

desenvolvida, para que pudessem participar dos testes. Foram convidados 

pessoas sem que a seleção dos mesmos estivesse vinculada a algum 

conhecimento ou da lógica de utilização dos tabletes ou da ferramenta 

TEDCOM. 

Cada sujeito escolheu um sensor diferente e manuseou o sistema numa 

sequencia única, onde lhe foi passado 5 tarefas a serem executadas no tablete por 

meio do TEDCOM que na época ainda: 

 Mudar a tela do tablete,  

 Entrar em um ícone pré-selecionado na tela, 

 Jogar um jogo pre-selecionado por meio do TEDCOM, 

 Entrar num site da internet e assistir um vídeo  

 Escrever uma palavra ou frase num bloco de notas 

Os testes duraram cerca de 40 minutos entre demonstração da ferramenta, uso 

pelo voluntário dos testes e respostas aos questionários de satisfação. 

 

2. A segunda fase da coleta aconteceu na instituição Casa da Criança Paralítica, em 

Campinas SP onde contou com 20 crianças e jovem voluntária todos com 

deficiência motora severa e 4 voluntários em suas próprias residências. Sendo 

que não foi fixada uma idade cronológica para seleção do voluntário dos testes, 

somente a característica de comprometimento motor severo. 

No caso de voluntários com deficiência a escolha do sensor mais adequado para 

cada sujeito foi de extrema importância para garantir os resultados da atividade e 

para tal, foi incluído um encontro inicial para que fosse identificado pelas 

profissionais responsáveis pelos testes estas que se compunham de, 1 Terapeuta 

ocupacional, 1 fisioterapeuta e 1 professora, qual a função residual realizada 

pelo voluntário que poderia ser aproveitada para ser o disparador de um sinal por 

meio de um dos nossos sensores. 

Cada voluntário realizou a mesma sequencia de tarefas propostas ao grupo da 

primeira fase, sendo que os jogos a sem utilizados foram adequados as diferentes 

faixas etárias. 

O tempo dos testes foi de cerca de 40 minutos com cada um porem este grupo 

não preencheu questionário de satisfação só respondeu uma pergunta: 

 Você gostou do recurso? 

 

Resultados 

A partir dos achados da 1° fase de testes, foi possível elucidar uma série de 

sugestões feitas pelos participantes além de observações feitas pelas pesquisadoras do 

uso e desempenho de cada indivíduo. 

Como resultado final desta primeira etapa, considerando uma prova de conceito, 

foram feitas várias propostas de aprimoramentos e melhorias no sistema, tais 

proposições foram encaminhadas aos desenvolvedores do sistema que se 

responsabilizaram do aprimoramento da ferramenta e na produção de um protótipo final 

que foi utilizado na segunda fase de testes. No entanto a resposta que predominou entre 

os questionários aplicados foi de extrema satisfação quanto à facilidade de uso, e 

satisfação do voluntário quanto aos resultados da ferramenta. 

 



 

 
Figura 1- Imagens coletadas durante a primeira fase de testes 

 

Como resultado final da segunda etapa de testes foi possível identificar a partir de 

observação ‘in loco’ dos testes e analise das gravações realizadas uma grande variedade 

de questões que podem ser muito úteis ao profissional que será o apoio deste usuário 

final. Na questão de usabilidade foram consideradas questões como: 

 Facilidade de aprender a lógica do funcionamento da ferramenta 

  
Figura 2- Gráfico de opiniões quanto a facilidade de uso do TEDCOM 

 Satisfação do usuário na utilização da ferramenta 

 
Figura 3- nível de satisfação dos voluntários de testes com o TEDCOM 



 Eficiência da ferramenta em realizar o que se propõe 

  
Eficiência e satisfação podem ser observadas pelas imagens dos 

usuários no contexto de utilização da ferramenta. 

 
Algumas imagens são mais significativas do que dados numéricos 

 

 
Despertar o interesse imediato e o não querer parar de utilizar a 

ferramenta foi uma atitude predominante entre os voluntários de 

testes. 

Como conclusão nós arriscamos dizer que, o TEDCOM se apresenta como uma 

inovação no contexto acadêmico e social de todo e qualquer sujeito que necessite de 

uma ferramenta de apoio á aprendizagem e ainda oferece uma riqueza de possibilidades 

na implementação das TICs no contextos de Tecnologias Educacionais. 

Para maiores entendimentos vide : 
TEDCOM- Exemplo de usuários1-  https://youtu.be/pbYs9p8NYg0 

TEDCOM- Exemplo de usuários 2 -  https://youtu.be/jzruJx_V3BQ 

 

https://youtu.be/pbYs9p8NYg0
https://youtu.be/jzruJx_V3BQ

