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UMA ANÁLISE DA USABILIDADE E DO HIPERTEXTO NO SITE HISTORIAÇÃO 

 

Resumo 
Neste trabalho, serão estudadas as ocorrências de hipertexto no site Historiação. 

Para isso, será feito um breve estudo também da usabilidade e da interação 

homem-computador, com o intuito de analisar como ocorre a interação e como ela é 

recebida pelo usuário final. Essa análise pelo usuário final será apurada através de 

uma pesquisa realizada com os usuários cadastrados no site Historiação. Para 

embasamento do trabalho, também abordaremos a Web 2.0 e o Design de 

Interação e como esses tópicos se relacionam a analise do Hipertexto. 

 

Palavras-chave: Hipertexto; Usabilidade; Interação Homem-Computador. 

 
Introdução 
Com a popularização da internet, tornou-se necessário saber como as pessoas 

acessam as informações contidas nela, como essas informações estão expostas e 

qual o nível de dificuldade de usar a ferramenta web. Esses são alguns 

questionamentos que podem surgir quando se necessita interagir com o mundo de 

informações da web. 

 Uma das formas de interagir com as informações na web é por meio do 

hipertexto, pois ele é um agente de conexão para outras informações que podem 

estar na mesma página.  

 Essas informações podem conter dados digitais como textos, imagens, sons e 

vídeos. E, quanto maior a facilidade de um usuário acessar uma página da web, 

maior também será a sua interação com o computador, portanto, uma página 

acessível, obrigatoriamente, deve ter uma boa usabilidade.  

 

Objetivos 

• Analisar a utilização do hipertexto no site Historiação. 

• Verificar se o hipertexto é utilizado de forma a permitir uma boa usabilidade.  

• Verificar se o site permite uma navegação atrativa ao usuário. 
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• Verificar se o site permite uma interatividade com o usuário. 

• Verificar as ocorrências do hipertexto no site Historiação. 

• Compreender a utilização do hipertexto no site Historiação. 

 

Metodologia 

A pesquisa foi desenvolvida com base nas análises feitas dentro do site Historiação. 

Para isso, foi desenvolvido um questionário voltado aos usuários do site, para colher 

informações sobre as ocorrências do hipertexto no site, se os ajudou em suas 

pesquisas, se foi simples e atrativo utilizar esse recurso para suas pesquisas e se 

esses usuários voltariam a utilizar tanto o hipertexto quanto o site para pesquisas 

futuras.  
 

Desenvolvimento 
 

Web 2.0 
A Web 2.0 vem do conceito criado pelas empresas Media Live e O’Reilly 

Media., em 2004, na conferência Web 2.0, promovida em São Francisco, nos 

Estados Unidos. De acordo com este conceito Web 2.0 são “as mudanças para 

uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter 

sucesso nesta nova plataforma”. A fundamentação de sua regra é a utilização, 

ou aproveitamento da inteligência coletiva. 
 

Usabilidade 
Conforme Preece, Rogers e Sharp (2005), a usabilidade é um meio de 

utilizar algo com qualidade e usufruindo de uma completa interação e facilidade. 

Os autores ainda afirmam que a usabilidade refere-se a quão intuitivo é a 

utilização do recurso e como o usuário pode aprender rápido e fácil como utilizá-

lo. Se algo é dispensável ou não está sendo utilizado, logo é descartável.  
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Interface homem máquina 
Segundo Preece, Rogers e Sharp (2005, p. 29), um dos campos 

disciplinares mais conhecidos é a Interface Homem-Computador (IHC) ou 

Interface Homem Máquina, como também é conhecido, e este setor da área da 

tecnologia, “se preocupa com “o design, a avaliação e a implementação de 

sistemas computacionais interativos para uso humano, e com estudo de 

fenômenos importantes que os rodeiam”“. (ACM SIGCHI, 1992, p.6). 

 

Hipertexto 
Já, o Hipertexto, como cita Lévy (1995), é um mundo de significações, 

que pode ser representado por imagens, textos, objetos, que são trazidos 

através de termos ou palavras determinadas em uma página da web. Ainda, 

conforme o autor trata-se de um nó ou conexão que, ao ser analisado, descobre-

se que pode ser composto por toda uma rede que leva o usuário a várias 

informações, quando observada sua longa escala de precisão. 

 
Pesquisa 

A pesquisa foi desenvolvida com base nas análises feitas dentro do site 

Historiação. Para isso, foi desenvolvido um questionário voltado aos usuários do 

site, para colher informações sobre as ocorrências do hipertexto no site, se os 

ajudou em suas pesquisas, se foi simples e atrativo utilizar esse recurso para 

suas pesquisas e se esses usuários voltariam a utilizar tanto o hipertexto quanto 

o site para pesquisas futuras. 

 

Dados da pesquisa 
O Gráfico 1 avalia a opinião dos usuários sobre o site Historiação. Nesse 

quesito, pode-se observar que a maioria das pessoas que participaram da 

pesquisa o consideram de bom para ótimo, apenas 2%,ou seja dos usuários o 

consideram ruim. Isso mostra que o site atende às expectativas de quem o 

frequenta. 
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Gráfico 1: Opinião dos usuários sobre o site Historiação 

O Gráfico 2 analisa o grau de sucesso do usuário em suas pesquisas, ao utilizar 

o site Historiação. Nota-se que a maioria das pessoas atingiu o objetivo totalmente ou 

quase totalmente, enquanto uma minoria não obteve sucesso na maioria das vezes 

que utilizou, ou seja, apenas 12% dos participantes, não ficaram satisfeitos. 

 

Gráfico 2: Grau de sucesso do usuário ao realizar pesquisas no site 

O Gráfico 3 mensura o nível de dificuldade ao realizar uma pesquisa no site. Percebe-

se que, de acordo com a pesquisa, a grande maioria considera entre fácil e muito fácil 

esta atividade, enquanto apenas 17% dos participantes concluíram que foi difícil 

realizar esta pesquisa. 

23%

42%

33%

2%
1) Qual sua opinião geral sobre o site Historiação?

Excelente
Ótimo
Bom
Ruim

32%

49%

7%
12%

2) Você atingiu o seu objetivo ao realizar uma pesquisa 
neste site?

Sim

Na marioria das vezes sim

Não

Na marioria das vezes não
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Gráfico 3: Classificação do Grau de Dificuldade em uma pesquisa no site 

O Gráfico 4 investiga se foi difícil para o usuário retornar para a página anterior 

caso o mesmo tenha efetuado um comando indesejado. Nesta abordagem, a maioria 

dos usuários não encontrou grandes problemas, porém, 16% não conseguiram 

totalmente ou parcialmente efetuar com sucesso este retorno. 

 

Gráfico 4: Analise de Ações Indesejadas 

Com relação ao Gráfico 5 que está relacionado à satisfação do cliente ao 

realizar uma pesquisa no site, pode-se afirmar que 86% dos participantes tiveram suas 

expectativas atendidas em detrimento de 14%, que tiveram suas metas de pesquisa 

não atendidas. 

14%

69%

17% 0%

3) Como você classificaria o grau de dificuldade ao realizar 
uma pesquisa neste site?

Muito fácil
Fácil
Difícil
Muito difícil

63%21%

9% 7%

4) Ao executar uma ação indesejada, como ir para o 
‘Home’ (página inicial do site), é fácil retornar ao ponto 

anterior?
Sim

Na maioria das vezes sim

Não

Na maioria das vezes não
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Gráfico 5: Expectativa sobre o Conteúdo do Site 

Já o Gráfico 6 examina se o usuário, ao utilizar novamente o site, teve 

dificuldades em realizar uma nova pesquisa. Apenas 9% dos usuários não tiveram 

sucesso. 

 

Gráfico 6: Dificuldade ao acessar novamente o site 

O Gráfico 7 aborda se o usuário utilizaria este site novamente para pesquisas. 

84% dos usuários responderam positivamente a esta pergunta. Isso significa que o site 

tem-se mostrado eficiente para aqueles que o utilizam. 

 

86%

14%

5) O conteúdo do site, conforme sua área de atuação, 
atendeu às suas expectativas?

Sim
Não

9%

91%

6) Ao acessar o site novamente, você teve dificuldades em 
como utilizár-lo?

Sim
Não

84%

16%
7) Você utilizaria este site para novas pesquisas?

Sim
Não
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 Gráfico 7: Utilização do site em novas pesquisas  

O Gráfico 8 aborda o funcionamento de hiperlinks disponibilizados no texto. 88% 

dos participantes afirmaram que os hiperlinks funcionam corretamente, enquanto, 

apenas, 12% opinaram que os hiperlinks não funcionavam. 

 

Gráfico 8: Funcionamento dos Hiperlinks 

Finalizando a pesquisa, no Gráfico 9, ainda em relação aos hiperlinks, foi 

abordado se o conteúdo direcionado estava de acordo com o texto. A maioria dos 

participantes, ou seja, 90% sinalizaram positivamente, enquanto que, para apenas 10% 

dos usuários, o conteúdo direcionado não estava de acordo com o conteúdo que 

estavam visualizando. 

 

Gráfico 9: Conteúdo do direcionamento dos Hiperlinks 

  

60%
28%

7% 5%

8) Hiperlinks encontrados junto aos conteúdos do site 
funcionaram corretamente?

Sim

Na maioria das vezes sim

Não

Na maioria das vezes não

57%33%

10% 0%

9) Ainda em relação aos hiperlinks, você foi direcionado 
corretamente para conteúdos relacionados ao assunto que você 

estava pesquisando?
Sim

Na maioria das vezes sim

Não

Na maioria das vezes não
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Resultados 

Embasados na análise do hipertexto estudado neste trabalho, analisaram-se as 

respostas dos usuários cadastrados no site Historiação e concluiu-se que este item, 

o hipertexto, funcionou adequadamente, apresentando bom funcionamento e 

direcionando o usuário a conteúdos mais aprofundados com relação à sua 

pesquisa. 

 Com relação à usabilidade, também estudada neste trabalho e com o apoio da 

pesquisa realizada, concluiu-se que o site Historiação demonstrou ser eficiente, 

uma vez que a maioria das pessoas realizou acessos de maneira intuitiva devido a 

sua facilidade de manuseio, demonstrando ainda ser seguro, pois apenas usuários 

cadastrados têm acesso a suas informações restritas.  

O site apresentou um conteúdo de boa qualidade na sua área de atuação. Ao 

navegar por suas páginas, observa-se facilidade em aprender a utilizá-lo, e, ao 

consultá-lo novamente, os usuários não apresentaram grandes dificuldades, pois as 

informações estão bem claras na tela, e isso fez com que fosse fácil sua 

memorização. 

 Para concluir, observou-se que tanto a ocorrência do hipertexto quanto os 

critérios de usabilidade são fundamentais para uma boa e proveitosa navegação, o 

que foi confirmado no site Historiação, que atendeu as expectativas deste estudo e 

foi devidamente comprovado pela pesquisa de opinião  realizada entre os membros 

cadastrados do site que participaram da pesquisa. 

 Para tornar a pesquisa ainda mais consistente e com maior credibilidade, serão 

colhidos dados do Google Analytics, pois nesse site essa ferramenta é utilizada 

frequentemente para apurar alguns dados dos usuários e analisados. 

 

Considerações Finais 

Diante de todo o estudo realizado até aqui, e embasados na pesquisa realizada com 

os usuários participantes do site Historiação, concluiu-se que, para o 

desenvolvimento de um site, seja ele de que espécie for que o 

programador/analista/desenvolvedor sempre pense, em primeiro lugar, em como o 

usuário irá utilizar o site. 
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Notou-se que, por mais eficiente que seja o site, ele precisa ser atrativo do 

ponto de vista de quem vai acessá-lo. Portanto, deve ser fácil de usar, deve passar 

ao usuário a sensação de que não é necessário ser experiente em informática para 

utilizá-lo, deve atingir o seu objetivo principal, e deve ser de fácil memorização, para 

que em uma consulta futura, o usuário saiba onde estão os comandos principais do 

sistema, como funciona o menu, onde fica determinada informação, e 

principalmente, que o usuário se sinta confortável em desfazer uma ação que ele 

desencadeou involuntariamente. 

Observou-se também que o Hipertexto deve ser distribuído no site não 

somente como um link para redes sociais, pesquisas, etc., mas que o hipertexto 

deve servir para o fim a que principalmente se destina e do qual teve origem. O 

hipertexto deve complementar o texto principal com mais informações e ainda, 

especializar o tema que está sendo estudado, proporcionando ao usuário uma nova 

porta para fazer sua pesquisa, propiciando um conhecimento mais abrangente e 

mais completo do texto que está sendo utilizado. 

Hoje, entende-se por outro ponto de vista o desenvolvimento de um site. O 

ponto de vista do usuário, e de suas necessidades primordiais. Com base neste 

estudo, levou-se a experiência vivenciada por quem busca informações no grande 

mundo da internet, e que precisa, por vezes, garimpar informações sendo 

direcionados para sites de baixa ou nenhuma qualidade. 

Conforme observado, no site Historiação além de prover um conteúdo de 

qualidade para seus usuários, fornece também a especialização dos assuntos 

abordados. Com isso, entendeu-se que não basta que o site tenha boa aparência e 

chame a atenção, por exemplo, em um site de busca. Ele precisa prender o usuário 

e fornecer-lhe uma experiência única de interação entre site, conteúdo e usuário. 

Enfim, a experiência vivenciada com este trabalho elevou-se a um patamar 

mais humano no desenvolvimento de qualquer que seja o sistema ou site, pois se 

aprendeu a importância do hipertexto para a especialização de pesquisas, e notou-

se também que não há conteúdo excelente que consiga prender o usuário sem ter 

consigo boas e bem implementadas regras de usabilidade. 

 

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Fontes Consultadas 

 
ACM SIGCHI - Curricula for human-computer interaction. New York: Technical 
report, 1992. Disponível em: <http://dl.acm.org/citation.cfm?id=133967>. Acesso em: 31 
mai. 2013. 
 
A história da web 2.0. Disponível em: 
<https://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/37156/a-historia-da web-20>. 
Acesso em: 15 abr. 2013. 
 
ARAÚJO, Lindomar. Hipertexto. Disponível em: 
<http://www.infoescola.com/informatica/hipertexto/>. Acesso em: 30 mai. 2013. 
 
AQUINO, Maria Clara.Um resgate histórico do hipertexto: O desvio da escrita 
hipertextual provocado pelo advento da Web e o retorno aos preceitos iniciais através 
de novos suportes. UNIrevista. Vol. 1, nº 3, jul. 2003. 
 
LEVY, Pierre. O que é virtual? São Paulo: Editora 34, 1996. 
 
LEVY, Pierre. As tecnologias da inteligência - O Futuro do Pensamento na Era da 
Informática. São Paulo: Editora 34, 1995. 
 
PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: Além da 
Interação Homem-Computador. Porto Alegre: Bookman, 2005.  
 
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web – Projetando Websites com 
Qualidade, Rio de Janeiro: Editora Campus, 2007. 
 
Web 2.0 - Disponível em: <http://www.brasilescola.com/informatica/web-20.htm>. 
Acesso em: 15 abr. 2013. 
 
WINOGRAD, Terry. Computing Machinery to Interaction Design, 1997. Disponível 
em: <http://hci.stanford.edu/winograd/acm97.html>. Acesso em: 29 mai. 2013. 

 

PDF criado com pdfFactory Pro versão de avaliação www.pdffactory.com

http://dl.acm.org/citation.cfm?id=133967>
https://www.portaleducacao.com.br/informatica/artigos/37156/a-historia-da
http://www.infoescola.com/informatica/hipertexto/>
http://www.brasilescola.com/informatica/
http://hci.stanford.edu/winograd/acm97.html>
http://www.pdffactory.com

