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Estudo do design da interface para o ambiente PBL-VE
Interface design study of PBL-VE environment
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O Ambiente PBL-VE, acrônimo em inglês de Ambiente Virtual para
Aprendizagem Baseada em Problemas, é um ambiente virtual que
foi elaborado para possibilitar a realização de sessões tutoriais do
método PBL (Problem Based Learning) a distância. Este método é
aplicado em alguns cursos de graduação e pós-graduação no Brasil
e no mundo, em especial nos cursos de Engenharia de Computação
e Medicina da Universidade Estadual de Feira de Santana. O
presente trabalho especifica uma nova interface para o Ambiente
PBL-VE, considerando os princípios de desenho de interface, um
conjunto de critérios de usabilidade e algumas diretrizes de desenho
de homepages, a fim de torná-la mais amigável, permitindo uma
melhor interação entre os usuários, e a redução da carga cognitiva
de aprendizado da ferramenta. Assim, os usuários podem se
concentrar no trabalho intelectual para a resolução do problema
durante a Sessão Tutorial PBL, e não em como a ferramenta torna
isso possível. O objetivo deste artigo é apresentar uma nova interface
para o Ambiente PBL-VE, que torne mais intuitivas e amigáveis as
interações usuários-usuários e usuários-ambiente. A principal
contribuição desta pesquisa é o Ambiente PBL-VE que pode ser
usado como objeto de aprendizagem e incorporado a ambientes
virtuais de ensino e aprendizagem.

Abstract

Problem-Based Learning Virtual Environment (PBL-VE) has been
developed in order to allow the realization of tutorial sessions of PBL
method at distance. This method is applied to some undergraduate
and graduate courses in Brazil and in the world, particularly in
Computer Engineering and Medicine programs at State University
of Feira de Santana. This work specifies a new interface of PBL-VE,
taking into account the principles of interface design, a set of usability
criteria and some guidelines for homepage design, in order to achieve
user-friendly interfaces. In this way, a better interaction among the
users and a reduction of the cognitive focus of tool learning are
allowed. As a result, users can concentrate on the intellectual work
of resolving the problem during the PBL Tutorial Session, instead of
focusing on how the tool works. The goal of this paper is to present
the development of a new PBL-VE interface through which the
interactions users-users and users-system become more intuitive and
amicable. The main contribution of this research is the PBL-VE system
that can be used as learning object and incorporated to virtual
environments of teaching and learning.
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1. Introdução

Professores e alunos, dentre outros atores que participam do
processo educacional, observam o surgimento de novas estratégias
educacionais, responsáveis pela redefinição de seus papéis. Isso
reflete diretamente no desenvolvimento de suas atividades e em suas
responsabilidades.
Dentro desse contexto, o método de Aprendizagem Baseada em
Problemas, que, recentemente, vem sendo implantado em algumas
instituições de ensino da Bahia, é uma estratégia que objetiva o
desenvolvimento do aluno a partir da resolução de problemas. Esses
alunos são estimulados a mudar seu olhar sobre a forma de como
aprender. Eles se tornam, juntamente com os professores, co-autores
do processo de construção do seu próprio conhecimento.
A adoção das novas tecnologias da informação e comunicação é um
fato. O uso de ferramentas no âmbito da Educação a Distância (e.g.
e-mail, fórum, chat, hipertexto etc.) vem provocando mudanças e o
desenvolvimento de ambientes virtuais específicos passa a jogar um
papel catalisador importante. Esses ambientes visam à integração
dos recursos citados e à tentativa do suprimento das necessidades
gerais da comunidade envolvida no processo educacional.
Neste sentido, Pinto (2004) desenvolveu o ambiente PBL-VE
(Problem-Based Learning Virtual Environment) para dar suporte
às atividades previstas no método PBL. O objetivo do PBL-VE é
auxiliar tutores e alunos durante a dinâmica de resolução de
problemas, tanto de modo presencial, como a distância.
A primeira versão do ambiente PBL-VE foi elaborada de modo a
atender a alguns requisitos importantes de qualidade de software,
que são recomendados pela Engenharia de Software (e.g. manutenibilidade e escalabilidade). Porém, uma análise detalhada da
usabilidade (i.e. um dos aspectos relacionados à interação homemcomputador), que representa um importante requisito para
softwares relacionados à área de Educação, não foi priorizada.
Este artigo apresenta um estudo sobre a interface do ambiente PBLVE, a fim de torná-la mais amigável, permitindo uma melhor
interação entre os usuários-sistema e usuários-usuários.
Assim, busca-se com a nova proposta de interface a mudança na
carga cognitiva do usuário, reduzindo ao máximo possível as
atividades (e atenção) relacionadas com a aprendizagem da ferramenta e concentrando o foco no conteúdo que é discutido (i.e. os
usuários podem se concentrar no trabalho que estão executando, e
não em como a ferramenta o torna possível).
Este artigo apresenta resultados parciais do estudo supracitado e
está organizado da seguinte forma: a segunda seção apresenta a
origem e definição do método PBL, assim como as atividades
previstas, os atores pertencentes e como se dá a sua dinâmica. Na
terceira seção, o conceito de usabilidade, os princípios de desenho
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de interface, algumas telas da atual interface do ambiente PBL-VE
e o estudo de usabilidade realizado sobre a primeira versão do
ambiente são apresentados. Finalmente, na quarta seção,
apresentam-se as considerações finais do artigo.

2. Aprendizagem Baseada em Problemas

O método de ensino-aprendizagem conhecido como Aprendizado
Baseado em Problemas, doravante chamado método PBL, cujo
acrônimo em inglês é Problem-Based Learning, elaborado por escolas
de Medicina nos últimos 30 anos, ilustra as transformações ocorridas
em diversos setores da sociedade atual, devido às mudanças na base
da economia mundial (PEREIRA et al, 2004). Os autores observam
que, no setor educacional, por exemplo, as tecnologias da informação
e comunicação (TIC) e teorias pedagógicas provocaram transformações na forma de se ensinar e de se aprender, o que incentivou a
criação e discussão sobre novos métodos de ensino-aprendizagem
pensados para oferecer suporte ao processo de mudança e às novas
exigências do mercado de trabalho.
O método PBL foi criado com o objetivo de ensinar os alunos a
aprender, permitindo que os mesmos busquem o conhecimento nos
inúmeros meios de difusão, incluindo as atividades empíricas, e que
aprendam a descobrir e a utilizar estes meios. Portanto, o método,
que é baseado nas teorias construtivistas de Jean Piaget e Lev S.
Vigotysk, envolve o confronto de estudantes com problemas do
mundo real. O aluno é, constantemente, estimulado a aprender e a
fazer parte do processo de construção desse aprendizado (DESLILE,
1997; BOUD e FELETTI,1998; DUCH et al, 2001). Nesta seção
detalha-se o funcionamento do método PBL.
O método PBL é composto por algumas atividades e atores
sintetizados por Pereira e Pinto (2004) e apresentados sucintamente
a seguir.
· Grupo Tutorial: O grupo tutorial é a base do método de
aprendizagem do PBL. O grupo é normalmente formado por
um tutor (professor do curso, especialista do módulo em
questão) e, preferencialmente, por 6 a 10 alunos. Dentre estes
alunos, 2 são eleitos inicialmente para que representem,
respectivamente, o coordenador de discussão e o secretário
do grupo. Os atores do PBL possuem funções bem definidas e
obedecem a um rodízio para os diferentes problemas, de modo
que, ao menos uma vez durante o módulo/disciplina, todos os
alunos exerçam as funções de coordenador e de secretário;
· Atores Envolvidos: O método PBL contém um conjunto de
atores bem definido. Cada um desses atores possui funções
específicas, que são importantes para um eficiente
desenvolvimento do processo. O tutor, aluno, coordenador,
secretário, conferencista e consultor são os principais atores
participantes do método de aprendizagem baseada em
problemas.
· O Problema: O problema torna-se o elemento central em um
currículo PBL e é proposto para o desenvolvimento dos
estudos sobre um tema específico do currículo. O objetivo de
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·

um problema é suscitar uma discussão produtiva do grupo
tutorial. Por isso, deve ser objetivo e motivador. Em alguns
casos, encontram-se pistas falsas que podem distrair os alunos
durante a resolução do problema.
A Sessão Tutorial: Durante a sessão PBL, o problema que
será trabalhado é distribuído, o coordenador e o(s) secretário(s) são definidos, os prazos de entrega de trabalhos
acertados e o processo de avaliação realizado. Após a definição
do coordenador e dos secretários, o tutor entrega ao grupo
um problema que deverá atender às determinações curriculares e, dentro de um módulo temático, abordar um tema de
conhecimento. Então, os alunos iniciam a discussão do
problema identificando os aspectos necessários, i.e. idéias,
fatos, questões de aprendizagem e metas, que os conduzirão
à resolução do problema. Num segundo momento, após estudo
individual realizado fora da sessão tutorial, os alunos
rediscutem o problema à luz dos novos conhecimentos
adquiridos. Esses dois momentos possuem sete passos bem
definidos: (1) ponto de partida, (2) tempestade de idéias, (3)
sistematização, (4) formulação de questões, (5) metas de
aprendizagem, (6) avaliação de processos e (7) seguimento. A
Tabela 1 apresenta as descrições mais detalhadas de cada
passo supracitado.

Tabela 1 - Passos de uma
Sessão Tutorial PBL.

·

A Sessão Teórica: Além das sessões tutoriais, o método PBL
também prevê a realização de sessões teóricas. As sessões teóricas são ministradas pelos tutores ou por conferencistas
convidados. Normalmente, ocorrem por meio de aulas, seminários, palestras, debates, apresentação de painéis etc.
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3. Análise de Usabilidade

O que significa usabilidade? Na literatura o termo “usabilidade” é
extensamente utilizado e muitas são as definições propostas. De
acordo con a norma ISO 9241-11 (1998), a definição de usabilidade
relaciona-se com “até que ponto um produto pode ser usado por
usuários específicos para lograr objetivos específicos com eficácia,
eficiência e satisfação num contexto específico de uso”. Assim, para
os objetivos deste trabalho, considera-se que a usabilidade referese ao grau de eficiência e eficácia do provável uso do produto ou
serviço por parte de seus usuários finais, durante a execução de
tarefas, considerando as restrições e requerimentos do entorno real
(PEREIRA, 2002).

3.1 Princípios de Desenho de Interface
No desenvolvimento de sistemas computacionais, nos quais a interação
joga um papel fundamental (e.g. aplicações multimídia usadas como
ferramentas de apoio ao processo de ensino e aprendizagem), um
conjunto de objetivos mínimos necessários (i.e. a facilidade de
aprendizagem de uso, a utilidade estabelecida a partir das necessidades
de pessoas e agradabilidade da utilização) deve ser definido (GOULD
e LEWIS, 1985). Neste contexto, os testes de usabilidade consistem
em um conjunto de técnicas e métodos usados com o propósito de
garantir, da melhor forma possível, o desenho de sistemas centrados
no usuário (user-centered design) (RUBIN, 1994).
Gould e Lewis (1985) recomendam três princípios de desenho que
permitem a produção de aplicações computacionais úteis e fáceis de
usar: a atenção dirigida ao usuário e suas tarefas, as medições
empíricas e o desenho iterativo. Segundo os autores, estes princípios
são a chave para garantir a usabilidade de sistemas computacionais.
A seguir, estes princípios são detalhados:
· Atenção dirigida ao usuário e suas tarefas (Early focus on
users and tasks): Este princípio estabelece que a atenção da
equipe de desenvolvimento deve estar dirigida aos usuários e
às tarefas que eles desenvolvem. Ademais, deve-se ter um
entendimento completo dos indivíduos (i.e. usuários finais)
que usarão o produto ou serviço. Este entendimento é obtido
através de estudos que englobam não só aspectos como a
cognição, o comportamento, as atitudes e a antropometria,
mas também a natureza do trabalho que será realizado. Neste
sentido, os autores recomendam tanto a interação direta entre
os usuários potenciais e a equipe de desenvolvimento, quanto
a análise do perfil dos usuários;
· Medições empíricas (Empirical Measurement): Através deste
princípios, determina-se, nas fases iniciais de desenvolvimento,
a produção de protótipos ou simuladores que representem o
trabalho real a ser realizado, os quais deverão ser submetidos
à apreciação dos usuários finais. Seu propósito é verificar e
examinar não só o desempenho e reações do usuário, mas
também sua aprendizagem em relação ao sistema proposto.
Por conseguinte, analisam-se os dados observados e
registrados. Spool et al (1998) propõem o uso de protótipos
como uma ferramenta que retroalimenta o desenho, com a
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qual se obtem um refinamiento iterativo que permite lograr
produtos ou serviços mais usáveis;
Desenho iterativo (Iterative design): Com este princípio,
identifica-se a necessidade de implementação de um ciclo de
desenho, testes, medições e suas análises e redesenho. Este
ciclo deve ser realizado quantas vezes forem necessárias. Este
princípio permite identificar, por previsão, que os problemas
encontrados durante os processos de teste com o usuário terão
prioridades com respeito ao seu tratamento, uma vez que
poderão ocorrer durante o uso real do produto ou serviço. De
acordo com Gould e Lewis (1985), lograr que um sistema
alcance os objetivos pré-determinados (e.g. ser de fácil uso,
ter uma interface amigável, ser simples e flexível e que responda
bem) é muito difícil, de maneira que este princípio garante
que os objetivos pré-determinados sejam cumpridos.

3.2 Critérios de Usabilidade
A partir dos princípios apresentados sucintamente e do levantamento
meticuloso de critérios de usabilidade por Pereira (2002, 2004),
apresenta-se, na Tabela 2, o subconjunto de critérios de usabilidade
usados no desenho da maquete (i.e. mock up) e na implementação
da interface.

Tabela 2 - Subconjunto
dos critérios de
usabilidade levantados
por Pereira (2002).

Ressalta-se que a discussão dos critérios apresentados anteriormente
será feita ao longo das seções que tratam da proposição e análise de
usabilidade do mock up e da seção onde as considerações finais são
apresentadas.
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3.3 Versão inicial do ambiente PBL-VE
A primeira versão do ambiente PBL-VE foi apresentada nos trabalhos
dos autores Pinto et al. (2004) e Pereira e Pinto (2004), os quais
representam um excerto da pesquisa de mestrado de Pinto (2004). As
Figuras 1 a 6 apresentam algumas telas do ambiente PBL-VE.

Figura 1 - PBL-VE 1.0: Tela disponível
para o tutor (cadastro de problemas).

Figura 2 - PBL-VE 1.0: Tela disponível para o tutor (abertura de sessão
tutorial).

Figura 3 - PBL-VE 1.0: Tela da Sala
de Estudos usada na Sessão Tutorial
(identificação de problemas).

Figura 4 - PBL-VE 1.0: Tela da Sala
de Estudos usada na Sessão Tutorial
(quadro de mensagens).

Figura 5 - PBL-VE 1.0: Tela da Sala
de Estudos usada na Sessão Tutorial
(observação de mensagens para o
tutor).

Figura 6 - PBL-VE 1.0: Tela de
operações da dinâmica PBL sob a
perspectiva do Tutor.

O desenvolvimento da primeira versão foi integralmente focado nos
aspectos operacionais e funcionais do ambiente, resultando em telas
visualmente estáticas e acesso à informação fundamentado por
processos lineares. Este modelo de organização da informação,
segundo os estudos preliminares de Mok (1998), dificulta a
usabilidade do ambiente devido ao aumento significativo no tempo
de resposta por parte dos usuários.
Percebe-se, também, que não há um tratamento estético que busque
o direcionamento de olhar dos usuários para as seções expostas na
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tela, o que, segundo os critérios levantados por Pereira (2002),
compromete a usabilidade. Ademais, não houve um estudo para o
esquema de cores do ambiente, o que favorece o incremento de
problemas de usabilidade com respeito aos critérios de Aparência,
Associação e Legibilidade, determinantes para um melhor
entendimento do usuário.
Observou-se, também, a baixa navegabilidade do ambiente, resultante da não conformidade aos critérios de Indicação, Densidade e
Organização. Como exemplo, percebe-se na Sessão Tutorial que o
acesso às informações resultava em páginas com longos textos e,
portanto, densos, cujo acesso se dava por processo linear,
basicamente por meio de barras de rolagem (Figuras 3 a 6).
O diagnóstico dos problema de usabilidade, detectados a partir da
análise supracitada, serviu de fundamento para o design de uma
nova interface para o Ambiente PBL-VE, cujo detalhamento é
apresentado nas próximas seções.

3.4 Estudo da Interface: proposta de mock up
Usando os princípios de desenho de interface de usuário e o
subconjunto de critérios de usabilidade (Tabela 2) como ponto de
partida, uma nova proposta de interface para o ambiente PBL-VE
foi elaborada considerando a técnica mock up. Definida a audiência
(i.e. atores envolvidos na Sessão Tutorial PBL), partiu-se, então,
para o entendimento das atividades executadas pelos usuários
através da ferramenta. É fundamental o entendimento correto dessas
tarefas para a construção de uma interface de usuário com alto grau
de usabilidade.
Algumas informações elencadas a seguir e relacionadas com a
instituição e com a vida acadêmica do aluno foram selecionadas e
disponibilizadas adequadamente na nova organização proposta.
Assim, pretende-se conseguir uma identidade (i.e. interface comum,
independente de contexto) para o ambiente PBL-VE.
·

·

·

·

·

Brasão ou Logotipo da instituição: É um espaço reservado
para a introdução do brasão ou logotipo da instituição de
ensino. Na Figura 7, é indicada com a etiqueta “a”;
Nome da Disciplina ou Módulo: Neste espaço será exibido o
nome da disciplina ou módulo da sessão tutorial atual (i.e.
aquela que estará sendo executada), e só estará disponível
após o login do usuário. Na Figura 7, é indicada com a etiqueta
“b”;
Número da sessão: Aqui será exibido o número da sessão
atual e o número total de sessões previstas para o problema.
Na Figura 7, é indicada com a etiqueta “c”;
Semestre: Identifica o semestre corrente, no qual a disciplina
ou o módulo é realizada. Na Figura 7, é indicada com a
etiqueta “d”;
Lista de usuários: Exibe uma listagem com todos os
participantes da sessão tutorial PBL. Ao lado do nome de
cada usuário haverá uma imagem que indica sua função na
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·

·

·

·

Figura 7 - Leiaute básico da
nova interface proposta do
ambiente PBL-VE.

1

http://msdn.microsoft.com/
library/en-us/dnacc/html/
atg_autorefresh.asp

sessão (i.e. coordenador, tutor, aluno ou visitante). Na Figura
7, é indicada com a etiqueta “e”;
Painel de acesso rápido: Permite executar algumas ações de
maneira mais rápida, como cadastrar uma dúvida ou hipótese.
Na Figura 7, é indicada com a etiqueta “f”;
Abas de opções: Cada aba permite o acesso a uma seção do
ambiente, representando os passos definidos pelo método
PBL. Periodicamente, o sistema irá verificar se há alguma
novidade nas seções do sistema. Quando alguma alteração
for detectada a cor da aba será alterada para chamar a atenção do usuário. Somente a imagem da aba será recarregada
para evitar problemas de compatibilidade como descrito no
artigo da Microsoft intitulado Avoiding Automatic Refresh 1.
Na Figura 7, é indicada com a etiqueta “g”;
Conteúdo da seção: Aqui será exibido o conteúdo da seção
atual de acordo com a aba selecionada. Figura 7 é indicada
com a etiqueta “h”;
Informação sobre o copyright, indicada na Figura 7 com a
etiqueta “i”.

A Figura 8 apresenta um excerto do projeto de mock up da nova
interface para o Ambiente PBL-VE. A Figura 8(a) apresenta a tela
de entrada, na qual o usuário se identificará e o sistema determinará
o modo de funcionamento de acordo com o perfil do usuário. Por
exemplo, se o usuário for um estudante, o sistema disponibilizará
para a Sessão Tutorial PBL as telas específicas para os estudantes
(Figura 8(b)). Caso contrário, o sistema disponibilizará para a Sessão
Tutorial PBL as telas específicas para o(s) tutor(es)/professor(es)
(Figura 8(c)).
a) Tela de entrada no ambiente (login).
b) Tela da Aba de Problema (Problem): Visão do estudante.
c) Tela da Aba de Problema (Problem): Visão do tutor/professor.
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8a - Tela de entrada no ambiente (login).

O estudo e o desenvolvimento da nova
interface partiram da verificação das
diretrizes de usabilidade e da quantificação dos espaços em tela de acordo com a
proposta de Nielsen e Tahir (2002).
Embora as 113 diretrizes propostas pelos
autores sejam direcionadas à usabilidade
de homepages, em geral, algumas delas,
aquelas que mais se adequam ao mock up
proposto, foram usadas como requisitos
de desenho do Ambiente PBL-VE.
Usando o leiaute básico da nova interface proposta do ambiente PBL-VE
(Figura 7) como ponto de partida, as
diretrizes usadas (Tabela 3) são comentadas brevemente a seguir.

8b - Tela da Aba de Problema (Problem): Visão do estudante.

Como observado na Tabela 3, das 113
diretrizes apresentadas por Nielsen e
Tahir (2002), 46 tiveram adequação à
análise realizada na pesquisa. As
demais diretrizes, por não se aplicarem,
explicita ou implicitamente, ao Ambiente PBL-VE, não foram consideradas.
Assim, recomenda-se aos possíveis leitores deste artigo, a leitura do livro
“Homepage Usabilidade - 50 Websites
Desconstruídos” de Nielsen e Tahir
(2002) com o propósito de complementar e entender a análise supracitada
através das demais diretrizes.

Assim, a análise da interface proposta
foi realizada para cada tela do Ambiente PBL-VE, a partir das diretrizes
8c - Tela da Aba de Problema (Problem): Visão do tutor /
apropriadas. A Figura 9 mostra um
professor.
excerto das telas do Ambiente PBL-VE,
uma vez que as demais telas, para efeito
Figura 8 - Excerto do
projeto de mock up de
do estudo realizado, mantém, praticamente, as mesmas áreas e os
interface para o Ambiente
elementos que compõem cada aba de opções. Note-se que as Figuras
PBL-VE.
9(a) e 9(e) apresentam as telas referentes a duas abas: “Aba de
Problema (Problem)” e “Aba de Metas (Goals)” que, em termos
gerais, são as mais diferentes. A Figura 9(b) apresenta a tela para a
“Aba de Esclarecimentos de Termos Desconhecidos (E.U.T.)”,
similar à “Aba de Esclarecimento de Dúvidas (E. D.)”. A Figura
9(c) apresenta a tela para a “Aba de Idéias (Ideas)”, similar à “Aba
de Hipótese (Hypotheses)” e à “Aba de Questões de Aprendizagem
(Learning Questions)”. Finalmente, a Figura 9(d) apresenta a tela
para a “Aba de Avaliação (Assessment)”.
Como indicado, a proposta do Ambiente PBL-VE considera uma
distribuição equitativa das áreas, em termos de pixels, referentes
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Tabela 3. Comentários sobre as diretrizes propostas por Nielsen e Tahir (2002), usadas no desenho da nova
interface do Ambiente PBL-VE.
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Tabela 3 - Comentários
sobre as diretrizes
propostas por Nielsen e
Tahir (2002), usadas no
desenho da nova
interface do Ambiente
PBL-VE (continuação).

aos principais elementos (i.e. “Sem uso”, “Preenchimento”,
“Autopromoção”, “Publicidade e patrocínio”, “Conteúdo de
interesse”, “Navegação”, “Boas-vindas e identificação do site” e
“Sistema operacional e controles do navegador”) que se encontram
presentes em uma página Web (NIELSEN e TAHIR, 2002). A seguir,
apresenta-se, sucintamente, os detalhes de cada um desses elementos:
·

·

·

·

Sem uso: Elemento de composição de uma tela que consiste
em espaços “limpos” (i.e. zonas onde não há ocorrência de
nenhum tipo de expressão, sejam dados ou informações em
qualquer formato, e.g. texto, figuras, gráficos, tabelas,
desenhos etc.). Este elemento é indicado, na Figura 9, com o
algarismo romano “I”;
Preenchimento: Elemento de composição que pode ser
utilizado para equilibrar graficamente a composição da tela.
Não há ocorrências deste elemento no ambiente estudado;
Autopromoção: Elemento de composição que apresenta
informações relacionadas com os produtos e serviços
oferecidos pela instituição proprietária da aplicação Web (e.g.
assinaturas, ofertas em geral, informações legais, eventos
promovidos). Não há ocorrências deste elemento no ambiente
estudado;
Publicidade e patrocínio: Elemento de composição utilizado
para promoção de empresas patrocinadoras da aplicação Web.
Não há ocorrências deste elemento no ambiente estudado;
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·

·

·

·

Conteúdo de interesse: Elemento de composição que apresenta
os recursos informacionais necessários para aplicação Web. O
conteúdo de interesse refere-se às áreas onde se viabiliza o
acesso às informações fundamentais da aplicação Web. Este
elemento é indicado, na Figura 9, com o número “II”;
Navegação: Elementos que permitem ao usuário mover-se pela
aplicação Web, de forma a acessar todos os módulos ou subpáginas disponíveis na aplicação. Este elemento é indicado,
na Figura 9, com o número “III”;
Boas-vindas e identificação do site: Elemento de saudação e
identificação da aplicação Web. Este elemento é indicado, na
Figura 9, com o número “IV”;
Sistema operacional e controles do navegador: Elemento
de composição referente ao espaço destinado às informações
e funções de controle do sistema operacional e do navegador.
Este elemento é indicado, na Figura 9, com o número “V”.

Usando a análise de zonas da tela como ponto de partida, observase que o uso da área disponível foi mantido, favorecendo a
consistência e a coerência da interface proposta, conforme demons-

9a

9b

9c

9d

Figura 9 - Excerto
das telas do
Ambiente PBL-VE.
9e
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trado na Figura 9 e na síntese dos resultados da análise apresentados
na Tabela 4. Apenas na coluna referente à “Aba de Avaliação
(Assessment)” houve um aumento significativo na zona “Sem uso” e
uma redução na zona “Conteúdo de interesse”.
A Tabela 4 sintetiza utilização da área física da tela. Ressalta-se
que o estudo realizado baseou-se na análise setorial das abas do
Ambiente PBL-VE durante a execução de uma sessão tutorial (i.e.
os passos da Sessão Tutorial PBL: Problema, Esclarecimento de
Termos Desconhecidos, Esclarecimentos de Dúvidas, Idéias,
Hipóteses, Metas, Questões de Apreendizagem e Avaliação da Sessão;
detalhes são apresentados na Tabela 1). Observa-se que dentre os
principais elementos, na Tabela 4 chamados de Zona da tela, os
elementos “Preenchimento”, “Autopromoção” e “Publicidade e
patrocínio” não foram contemplados, uma vez que, respectivamente,
(1) não foi necessário usar outros elementos para equilibrar
graficamente a composição da tela; (2) por se tratar de um ambiente
acadêmico muito específico não há a necessidade de adicionar
informações relacionadas com os produtos e serviços oferecidos pela
instituição, inicialmente pela Universidade Estadual de Feira de
Santana; e (3) nas telas referentes à sessão tutorial não há a
necessidade de fazer promoção de empresas patrocinadoras, senão
na tela principal (note-se que toda a análise foi realizada nas usadas
na sessão tutorial).

Tabela 4 - Resultado da
análise de zonas das abas
de opções da Interface
do Ambiente PBL-VE.

4. Considerações Finais

A partir do estudo teórico-experimental realizado e descrito
brevemente neste artigo, algumas reflexões sobre o uso do Ambiente
PBL-VE como uma ferramenta de apoio ao processo de ensino e
aprendizagem foram realizadas.
Inicialmente, pode-se observar que o leiaute das páginas, uma vez
padronizado, constitui uma hierarquia visual coerente, reduzindose o número de elementos desnecessários. Assim, fez-se uma clara
distinção entre dois grupos de objetos: os independentes de contexto
ou elementos fixos (e.g. abas de opções) e os dependentes de contexto.
Os elementos fixos foram dispostos de tal forma que permanecem
constantes em todas as páginas, assim, em cada página o usuário
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poderá encontrar os elementos PBL com posições definidas fixadas
ao longo da aplicação. Por outro lado, os elementos dependentes de
contexto, que se referem às especificidades dos elementos fixos,
foram dispostos de acordo com a observação dos mesmos elementos
nos documentos usados em uma Sessão Tutorial PBL presencial.
Conclui-se que projetar uma interface de usuário é uma tarefa que
apresenta complexidade considerável, uma vez que necessita
catalisar diversos aspectos (e.g. ergonômicos, pscológicos etc.). Esta
tarefa deve manter o foco do desenvolvimento do sistema no usuário,
sem se preocupar, no início, com problemas de implementação da
interface. Assim, reduz-se as inconsistências no produto ou serviço,
e o usuário final poderá fazer suas críticas antes mesmo da
implementação da interface, permitindo que os problemas detectados
possam ser corrigidos ainda na fase de projeto, economizando tempo
e esforço de desenvolvimento e contribuindo para uma melhoria na
qualidade do software sem um incremento significativo no custo do
projeto.
Como atividades futuras de pesquisa, sugere-se (1) a implementação
de uma base de dados XML, uma vez que a análise e modelagem
encontram-se em fase final de elaboração e (2) a formalização do
Ambiente PBL-VE baseado no padrão SCORM 2 (Sharable Content
Object Reference Model) que se constitui um modelo de referência
que vem se tornando padrão mundial para troca e reutilização de
objetos de aprendizagem em ambientes computacionais de educação
a distância.
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