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RESUMO: O presente artigo tem como propósito demonstrar a importância da 

ergonomia na interação do usuário em interfaces interativas. O computador é o 

principal dispositivo tecnológico que o usuário tem disponível no local de trabalho, 

em alguns casos ferramenta principal de trabalho, então decidimos discorrer sobre o 

conforto do sistema utilizado no computador e sobre os benefícios que um sistema 

projetado para facilitar a interação homem - maquina. Este estudo adotou como 

metodologia de revisão de literatura como livros, artigos e sites e apresentou seu 

resultado em forma de literatura. 
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ABSTRACT: The purpose of this article is to demonstrate the importance of 

ergonomics in user interaction in interactive interfaces. The computer is the main 

technological device that the user has available in the workplace, in some cases 

main tool of work, so we decided to digress on the comfort of the system used in the 

computer and on the benefits that a system designed to facilitate the interaction man 

- machine. This study adopted as methodology of literature review as books, articles 

and websites and presented its result in the form of literature. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O conceito de ergonomia surgiu após a II Guerra Mundial, em conseqüência 

de trabalhos interdisciplinares realizados durante a guerra. 

Hoje bem mais abrangente, a ergonomia faz o estudo de sistemas complexos 

entre homem, maquinas e matérias durante a realização de um trabalho. Houve uma 

expansão nos setores de serviços (saúde, educação, transporte etc.) incluindo o 



trabalho domestico. O que antes era voltado para o trabalho que exigia esforço e 

repetição esta voltado também para os aspectos cognitivos, ou seja, aquisição e 

processamento de informações. 

A definição mais antiga de ergonomia é da Ergonomics Society da Inglaterra: 

”Ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e seu trabalho, 

equipamento, ambiente e particularmente, a aplicação dos conhecimentos de 

anatomia, fisiologia, e psicologia na solução de problemas que surgem desse 

relacionamento”. 

Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia, adota a seguinte definição: 

“Entende-se por Ergonomia o estudo das interações das pessoas com a 

tecnologia, a organização e o ambiente, objetivando intervenções e projetos que 

visem melhorar, de forma integrada e não-dissociada, a segurança, o conforto, o 

bem-estar e a eficácia das atividades humanas.” 

A ergonomia analisa de forma global os aspectos físico, cognitivos, sociais, 

organizacionais, ambientais e outros. Abordando principalmente: 

Ergonomia física, ergonomia cognitiva e ergonomia organizacional; vamos dar 

prioridade a ergonomia cognitiva que será o foco deste estudo. 

A ergonomia cognitiva ocupa-se dos processos mentais, como a percepção, 

memória, raciocínio e resposta motora, relacionados com as interações entre as 

pessoas e outros elementos do sistema. Os tópicos relevantes incluem a carga 

mental, tomada de decisões, interação homem-computador, estresse e treinamento. 

(IIDA, 2005) 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1. Ergonomia 

 

O sistema básico da ergonomia é homem-maquina-ambiente. Parte desse 

sistema é regida pelas ciências naturais e outra pelas sociais. Dependendo da 

natureza do problema define se o método e técnicas a serem utilizadas. Neste 

sistema máquina abrange qualquer artefato usado pelo homem para realização de 

um trabalho. Indo de um lápis a um complexo computador. Há dois tipos de 

maquinas: tradicionais e cognitivas. As tradicionais nos ajudam a realizar trabalhos 



físicos, como no caso de ferramentas. As maquinas cognitivas são aquelas que 

operam sobre as informações um exemplo é o computador. 

O sistema homem - maquina- ambiente é composto por três subsistemas: o 

homem, a maquina, e o ambiente. 

O homem para atuar precisa da informação fornecida pela própria maquina, 

alem do estado (situação) do trabalho, ambiente interno e externo e de instruções 

sobre o trabalho. Essas informações são captadas através dos órgãos sensoriais, 

principalmente visão, audição, tato e senso cinético e são processados no sistema 

nervoso central gerando uma decisão. Essa se converte em movimentos 

musculares, comandando a maquina por meio de ações de controle. A máquina 

emite uma saída, atuando sobre o ambiente externo. 

Entre as variáveis envolvidas temos a ergonomia, a interação homem 

computador, designer e multimídia. 

O designer possui característica interdisciplinar e multidisciplinar. Possuindo 

duas habilitações: designer de produto e gráfico. O designer de produto preocupa-se 

com os aspectos tridimensionais do produto, interação virtual e tátil, funções de uso 

e operação. Enquanto o designer gráfico se ocupa dos aspectos bidimensionais do 

produto, interação visual e perceptiva, funções básicas de comunicação. Cabem ao 

designer as resoluções de problemas de ordem técnica, ergonômicas, sociais e 

mercadológicas. 

Para o designer o homem é o usuário. A usabilidade é um conceito chave 

para interação homem computador no que diz respeito a produção de sistemas de 

fácil uso e aprendizado. 

È preciso diferenciar interação de interface. A interação inclui aspectos do 

meio ambiente, como: prática do trabalho, layout de escritório, etc. Na interface o 

entra-se em contato somente com uma parte do sistema por meio de plano físico, 

perceptivo e cognitivo. 

Segundo Aurélio a interface é o meio físico ou lógico através do qual um ou 

mais dispositivos ou sistemas incompatíveis conseguem comunicar-se entre si. 

A interface do usuário permite a interação homem e sistema computacional, 

esse deve permitir entrada e saída de dados. O maior desafio da IHC é acompanhar 

a evolução tecnológica sem criar exclusões. Dificilmente os usuários conseguem 

dominar todas as funções antes de novas funções serem adicionadas. Durante o 

período da computação em lote o poder de processamento era menor que de uma 



simples calculadora. Sendo impossível disponibilizar interfaces gráficas, os 

softwares eram escritos de maneira que mantinham o poder de processamento 

focado em uma atividade especifica.  

A entrada de dados era realizada através de fitas K7 e a saída através de 

impressoras. A computação em lote foi substituída por linhas de comando. O modo 

de interação se baseou em uma serie de transações de pedidos e respostas em 

vocabulário especializado, mas para utilizar uma interface de linha de comando era 

necessário tempo, esforço na aprendizagem.  

A interface gráfica hoje é mais recente e utilizada pelo grande público. 

Enquanto a interação por linha de comando continua sendo utilizada por 

especialistas na configuração de roteadores, servidores etc. 

Com o surgimento da capacidade de exibir gráficos, um dispositivo mais 

eficaz na entrada de dados se fez necessário. Algumas tentativas foram realizadas, 

mas apenas com o surgimento do mouse e o aumento da velocidade de 

processamento foi possível manipular os objetos direto na tela. 

Um computador é uma máquina com um conjunto de inputs e outputs que 

permitem aos utilizadores interagir. Como inputs têm exemplos: o mouse, o teclado, 

o joystick, o touch-screen, etc. Como output é possível enumerar: monitores, caixa 

de som, impressoras, etc.  

 

2.2. Multimídia 

 

A multimídia advém do termo médium é definido por Blattner & Dannenberg 

(1992) como um veiculo de informação. Um sistema multimídia é capaz de ter 

entrada e saída para mais de um tipo de meio, principalmente por sistemas que 

suportam mais de uma saída exemplo um display do computador. O termo médium 

também se refere a dispositivos de entrada como mouse, microfone, etc.  

O hipertexto surgiu através de idéias e projetos nos anos 60, mas somente 

durante os anos 80 um sistema de hipertexto foi apresentado. 

O hipertexto é um grupo de estruturas de informação primitiva, ele segue um 

arranjo linear, seqüencial como em livro por exemplo. Já a hipermídia permite 

estruturas de informações por associação, podendo combinar as estruturas. A 

hipermídia é a associação de nós de informação conectados uns aos outros por 

meio de links para formar redes de informação expressos por varias mídias ex: vídeo 



animação, etc. A mídia dinâmica é aquela que varia no tempo e utiliza som, vídeos e 

animações e a estática usa telas estáticas com textos e imagens. No hipertexto 

podemos armazenar uma grande variedade de informações. Na hipermídia podemos 

armazenar e recuperar dados não-sequencial.  

 

2.3. Estrutura fisiológica 

 

Com a difusão da informática o trabalho com computadores existe em 

praticamente todos os postos de trabalho. Em sua maioria o usuário para horas com 

o corpo estático, com atenção fixa na tela do monitor e as mãos sobre o teclado, 

realizando operações de digitação altamente repetitivas. 

As inadaptações ergonômicas desses postos de trabalho produzem 

conseqüências bastante incomodas. Provocando fadiga visual, dores musculares do 

pescoço, ombros e dores nos tendões dos dedos; algumas podendo resultar em 

distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT). 

A visão é o órgão do sentido mais importante que possuímos, tanto para o 

trabalho como para a vida diária. O olho é uma esfera revestida por uma membrana 

e cheia de liquido, assemelhando-se a uma câmera fotográfica, quando os olhos 

estão abertos, a luz passa através da pupila, que é uma abertura da Iris. A abertura 

da pupila pode variar para controlar a entrada de luz. Atrás da pupila está o cristalino 

que é a lente do olho, ajustado pela musculatura ciliar. No fundo fica a retina que 

contem células sensíveis a luz e a cor e transformam os estímulos luminosos em 

impulsos nervos que passam pelo nervo óptico ao cérebro produzindo a sensação 

visual. 

A acuidade é a capacidade visual para discriminar pequenos detalhes. Ela 

depende de iluminação e tempo de exposição. Luz muito forte prejudicam a 

acuidade por provocar contração da pupila. 

A acomodação é a capacidade de cada olho tem em focar objetos a varias 

distancias isso se da pela mudança da forma do cristalino e ação dos músculos 

ciliares. 

O senso sinestésico fornece as informações sobre movimento de partes do 

corpo sem necessidade de acompanhamento visual. Muitos movimentos dos pés e 

mãos devem ser feitos sem o acompanhamento visual. Ele funciona como 

realimentador de informações ao cérebro, exemplo um digitador treinado é capaz de 



perceber que escreveu errado só pelo movimento dos dedos, mesmo antes de olhar 

o resultado da escrita. A interação entre os órgãos de sentido são aceitáveis 

enquanto cada um permanecer dentro das faixas normais de operação. 

  

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho foi à referência bibliográfica sobre 

ergonomia, as interfaces interativas e o designer de mídia. Descrevendo alguns 

tópicos dentro de cada tema para estudo de caso. 

 

3.1. O Designer 

 

Na parte de designer, as interfaces interativas são estabelecidas por figuras 

de retórica visual, com destaque para as metáforas, representações imagéticas mais 

conhecidas por ícones (signos consolidados por desenhos, fotografias, ilustrações, 

símbolos diversos). Os dispositivos de navegabilidade utilizam caminhos por meio 

de menus-janelas- links, que aparecem em mostradores físicos ou digitais como 

telas, teclados, monitores, etc. 

A interface interativa define como pode ser utilizado pelo usuário as janelas 

(abertas a partir de um determinado menu), permitindo o desdobramento em 

cascata, onde outras janelas se abrem em sucessão. Permitindo visualizar e realizar 

tarefas em mais de um local. 

No caso de painéis, agregado ao produto o usuário segue as informações que 

constam no menu; seguindo determinadas seqüências operacionais para 

determinadas funções de uso. 

Os signos icônicos representam formas de agir, em conformidade com 

objetos do mundo real com co qual mantém uma identidade gráfica, por isso possui 

forte semelhança entre a representação e o objeto. 

Nielsen no livro Usability Engineering destaca dez heurísticas de usabilidade 

dentre elas: 

Visibilidade do estado do sistema, mapeamento entre sistema e o mundo real, 

liberdade e controle do usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, 

reconhecer em vez de lembrar, flexibilidade e eficiência de uso, design estético e 



minimalista, suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros, ajuda 

e documentação. 

Essa relação entre sistema e mundo real esta ligada ao funcionamento da 

memória permanente. 

Com a norma ISO 9241:10 para aplicações em escritório, temos sete 

princípios ergonômicos que facilitam a criação de padrões: 

Adaptação à tarefa; auto-descrição; controle do usuário; conformidade às 

expectativas do usuário; tolerância de erros; facilidade de individualização; facilidade 

de aprendizagem. 

Para o foco deste artigo vamos nos concentrar em alguns tópicos: 

Convite: Engloba os meios que levam o usuário a realizar determinadas 

funções. Apresentará títulos claros, janelas e caixas de dialogo; informações claras 

sobre o estado dos componentes do sistema; informações sobre preenchimento de 

formulário; opções de ajuda. 

Agrupamento: Visa facilitar a vida do usuário, a rápida compreensão de uma 

tela, ordenação e forma dos objetos. O agrupamento se divide em dois critérios: 

distinção por localização e por formato. 

Distinção por localização engloba: apresentar grupos e opções de menu 

definidos logicamente; apresentar campos de formulário em seqüência lógica; 

apresentar listas de dados coesa; separar e aproximar itens e grupos nas telas 

conforme as relações lógicas entre eles. 

Distinção por formato: estabelecer uma distinção visual entre áreas abrigando 

elementos de funções diferentes; distinguir graficamente rótulos e dados em um 

formulário de entrada. 

Legibilidade: È uma qualidade para todos, mas em especial para pessoas 

idosas e com problemas de visão. Compreende itens que podem facilitar ou 

atrapalhar a leitura. Uma interface legível contém textos em letras maiúsculas e 

minúsculas, em linha de comprimento adequado, letras claras sobre fundo escuro. 

Carga de trabalho: Aplica se a um contexto de trabalho intenso e repetitivo, 

onde os operadores precisam de interfaces econômicas do ponto de vista motor e 

cognitivo. Evitando leitura e memorização desnecessária. A carga de trabalho se 

divide em brevidade e densidade informacional. 



Brevidade: O softwear ergonômico deve respeitar a capacidade de trabalho 

perceptivo, cognitivo e motor, tanto para entradas individuais quanto em conjuntos 

de entrada. A brevidade se subdivide em concisão e ações mínimas. 

Concisão: minimiza a carga perceptiva, cognitiva e motora associada a 

realização de saídas e entradas. Ela apresenta títulos e denominações curtas; 

códigos arbitrários; preenchimento automático de vírgulas, pontos decimais etc. 

Ações mínimas: minimiza e simplifica um conjunto de ações necessárias para 

realizar uma tarefa. Ela não solicitará dados que podem ser deduzidos pelo sistema; 

não força percorrer uma seqüência de paginas para visualizar uma pagina 

especifica; não solicita o mesmo dado em uma mesma seqüência de dialogo. 

 

3.2. Densidade Informacional 

 

É um serviço principalmente para novos usuários, que podem encontrar certa 

dificuldade para filtrar informações em uma tela carregada. A memorização deve ser 

minimizada, à respeito da carga de trabalho do ponto de vista perceptivo  e 

cognitivo.Ela deve apresentar somente itens relacionados a tarefa; não forçar o 

usuário  a  transportar mentalmente dados de uma tela à outra; não forçar 

procedimentos complicados; não colocar o usuário diante de tarefas cognitivas 

complexas, exemplos especificações de buscar avançadas. 

 

4. RESULTADOS 

 

Com a evolução nas interações homem- computador a hoje chamada 

interface natural, presente em tablets, celulares, etc, permite ao usuário uma 

interação direta com as interfaces e seus conteúdos.  

Hoje esse modelo de interação é utilizado de forma bem mais ampla e sem a 

percepção real do usuário, ao utilizar um caixa eletrônico estamos fazendo uso 

dessa nova forma de interação. No estudo de caso do jornal eletrônico Globo A 

Mais, alguns problemas identificados foram resolvidos de forma “intuitiva” com 

inserção de ícones para facilitar a usabilidade. Desta forma poluindo a tela e nem 

sempre chegando ao resultado de facilitar o uso. 

Com o artifício da norma ISO9241: 10, mais recente e a aplicação do conjunto 

heurísticos proposto por Nielsen, podemos adaptar e criar novos sistemas de 



trabalho mais integrados e de maior usabilidade tanto por usuários novos como mais 

experiente, sem causar  exclusões. Seguindo essas novas idéias é possível diminuir 

a sobrecarga para o individuo durante sua jornada de trabalho. 
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