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1 RESUMO 

Mensura a carga mental no ensino por e-learning para um grupo de trabalho 

em uma unidade de uma empresa de tecnologia da informação utilizando as 

premissas da ergonomia e gestão da informação; Verifica como ocorre o 

planejamento e avaliação do conteúdo dos e-learnings na organização em relação 

às demandas; Identifica os e-learnings usados no grupo de trabalho; Realiza uma 

pesquisa fenomenológica do tipo estudo de caso, para mensurar a carga mental 

sofrida pelos funcionários após cursar os e-learnings, apresentando resultados e 

conclusões sobre a temática proposta. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A globalização e a evolução tecnológica trouxe para as organizações, 

sistemas cada vez mais complexos gerando a percepção da necessidade de 

dominar diversas áreas do conhecimento. O e-learning (técnica de aprender por 

meios eletrônicos ou computador) veio contribuir com esse processo ao oferecer um 

treinamento padrão, abrangente, sem barreiras e de baixo custo por não exigir 

deslocamento do funcionário e comparado com os treinamentos padrões. 

No contexto científico, sua contribuição se baseia no fato de oferecer uma 

compreensão da utilização de e-learnings no âmbito corporativo sob o viés da 

gestão da informação e da ergonomia da informação. Apoiado na aplicação de um 

conhecido método de pesquisa, NASA-LTX e SWAT (CAÑAS, 2001), será 

mensurada a utilização dos e-learnings nessa organização em relação às cargas 

mentais que estes produzem em seus funcionários, com consequente benefício na 

segurança, conforto e eficiência pretendidos pelos mesmos. 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Mensurar a carga mental no ensino por e-learning para um grupo de trabalho 

em uma unidade de uma empresa de tecnologia da informação utilizando as 

premissas da ergonomia e gestão da informação. 

3.2 Específicos  

a) Criar uma revisão da literatura pertinente para corroborar com uma 

univocidade pertinente ao tema trabalhado. 
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b) Verificar como ocorre o planejamento e avaliação do conteúdo dos e-

learnings na organização em relação às demandas; 

c) Identificar os e-learnings produzidos e realizados pela organização e 

usados no grupo de trabalho e a percepção dos participantes sobre os mesmos; 

d) Elaborar uma pesquisa fenomenológica do tipo estudo de caso, para 

mensurar a carga mental sofrida pelos funcionários após cursar os e-learnings, 

apresentando resultados e conclusões sobre a temática proposta. 

 

4 METODOLOGIA 

Para a identificação dos e-learnings utilizados na área realizou-se uma busca 

no sistema de e-learnings e entrevista com os funcionários responsáveis pela área 

de treinamentos. Verificou-se como ocorre o planejamento e avaliação do conteúdo 

dos e-learnings. Levantou-se um rol de e-learnings utilizados pela população para 

elaborar o questionário. Existem 3 tipos de medidas de carga mental: execução, 

fisiológicas e subjetivas. Para as medidas subjetivas existem questionários 

desenvolvidos e validados em várias pesquisas, as técnicas subjetivas são as 

menos invasivas e possuem alta sensibilidade, tornando-se as mais importantes, e 

dentre elas destacam-se as ferramentas SWAT e NASA-TLX (CAÑAS, 2001). Os 

questionários serão computados conforme metodologia especifica para cada 

ferramenta. Com a tabulação em mãos, será feita a análise dos resultados para as 

devidas conclusões. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

O número de e-learnings disponibilizados pela organização a ser estudada é 

maior do que o número de cursos presenciais oferecidos pela mesma. A utilização 

de um método de mensuração da carga mental possibilitará um melhor 

aproveitamento dos funcionários com menor esforço. Como pressupostos, temos 

que a carga mental gerada pela aprendizagem através do processo conhecido como 

e-learning é possível de ser mensurada. Em contrapartida, as empresas precisam 

constantemente inovar e investir na continuidade da formação de profissionais por 

meio de treinamentos e novos modelos de educação corporativa. No entanto essas 

demandas informacionais se limitam por tempo, espaço e horário. A partir dessa 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

3 

 

necessidade com relação aos conteúdos disponibilizados para o processo de 

autoaprendizagem corporativa levanta-se a pergunta: Quais são as percepções da 

demanda de processo ensino-aprendizagem através de e-learning? 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Para apresentar um resultado preliminar da pesquisa referente ao método 

NASA, é preciso aplicar uma segunda etapa do questionário que envolve 

correlações entre as perguntas NASA e SWAT. Com a utilização desse método de 

mensuração da carga mental procura-se apresentar melhorias na produção dos e-

learnings e aumentar o aproveitamento dos funcionários com menor esforço, 

gerando assim uma segurança individual e organizacional, um melhor conforto e 

eficiência. 
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