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RESUMO

Quanto mais preciso o conhecimento prévio do que é de senso comum do
público-alvo, maior é a capacidade do arquiteto da informação para projetar sites
de forma centrada no usuário, onde as informações procuradas são mais
facilmente encontradas.
Este trabalho propõe o uso de uma Base de
Conhecimentos de Senso Comum, como a existente no projeto OMCS-Br (Open
Mind Common Sense do Brasil, da UFSCar), para auxiliar na tarefa de construir
um sistema de organização de sites, em projetos de Arquitetura da Informação,
que leva em conta o senso comum das pessoas. Elabora e comprova as
hipóteses de que, para alguns tipos de sites, (i) com o uso de uma Base de
Conhecimento de Senso Comum é possível identificar o contexto de cada item
de conteúdo previsto para compor o site, e definir uma expressão de natureza
semântica capaz de representar não apenas o conteúdo de cada texto, mas
também seu contexto; e (ii) é possível usar esta função semântica para
organizar o site em função do grau de similaridade dessas expressões. Propõe
um processo de produção, demonstrado em uma prova de conceito, que se
utiliza do senso comum das pessoas, armazenados na base do projeto OMCSBr, para gerar um esquema de organização que, em tese, apresenta um
contexto mais familiar para os usuários, e que este autor denominou CSCOS –
Common Sense Context Organization Scheme. Este trabalho apresenta uma
análise da prova de conceito, complementada por meio da comparação entre a
organização gerada com o apoio do senso comum e uma organização gerada
pela técnica tradicional de card sorting, obtida neste trabalho através de um
experimento adicional, permitindo, dessa forma, a comparação dos dois
sistemas de organização, originados por processos distintos, para o mesmo
conjunto de itens. Com base na análise dos resultados obtidos, apresentada
neste trabalho, conclui que o processo apresentado traz diversos benefícios,
embora existam algumas questões em aberto, e propõem que este processo
pode ser usado tanto como uma técnica alternativa quanto complementar às
técnicas tradicionais de auxílio ao arquiteto da informação durante a fase de
projeto do sistema de organização de um site.

Palavras-chave: Arquitetura da Informação; Senso Comum; Encontrabilidade;
Interação Humano-Computador; Card Sorting.
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ABSTRACT
Use of a Common Sense Knowledge Base in Web Sites Information
Architecture Projects
Accurate recognition of what is common sense to a target audience helps the
information architect in designing sites that are focused on the user and where
desired information is easily found. This paper proposes the use of a Common
Sense Knowledge Base (like the MIT’s OMCS and UFSCar’s OMCS-Br projects)
as a resource for building web site organization systems in Information
Architecture projects that intend to take into consideration the people’s common
sense. The author presents and proves two hypotheses: That for some kind of
sites, (i) it’s possible to automatically identify a context for each content item
desirable to put in the site, using a Common Sense Knowledge Base, and to
define a semantic expression that represents, not only the content of the text, but
also the context for each one of these itens; and (ii) it’s possible to create a
organization scheme based on similarity among these expressions. It is proposed
a process that connects the content of a web site with the commonsense
knowledge base of project OMCS-Br (Open Mind Common Sense Brazil) and
uses this relationship to create a common sense context organization scheme
(CSCOS), more familiar to users in thesis. This paper presents a proof-ofconcept that implements the proposed process, and analyzes the results,
completing by a comparative study between the CSCOS and an organization
scheme created by a traditional method called Card Sorting. The results of this
work show that the proposed process presents some benefits, despite some
open questions, and this paper propose that this process should be used as an
alternative or complemental for traditional techniques to help an information
architect in the stage of build a web site organization system.
Key-words: Information Architecture; Common Sense; Findability; HumanComputer Interaction; Card Sorting.
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INTRODUÇÃO
Nesta seção, são apresentados o objetivo e a motivação deste trabalho, os

resultados e contribuições esperadas e a forma como este trabalho foi organizado.
1.1

Objetivo
Durante a fase de projeto de um site1, quanto mais preciso o conhecimento

prévio do que é de senso comum do público-alvo, maior é a capacidade do arquiteto
da informação para projetar de forma centrada no usuário, obtendo como resultado
um site onde as informações desejadas são facilmente encontradas.
O objetivo deste trabalho é propor uma técnica para organizar os itens de
conteúdo de sites, sendo esses itens de natureza textual, de forma a auxiliar
arquitetos de informação na tarefa de construir o sistema de organização desses
sites. A técnica se baseia nas hipóteses de que (i) é possível usar o senso comum
das pessoas, disponível em uma Base de Conhecimento de Senso Comum, para
identificar o contexto de cada item de conteúdo previsto para compor o site, e definir
uma expressão de natureza semântica capaz de representar não apenas o conteúdo
de cada texto, mas também seu contexto; (ii) é possível usar esta função semântica
para organizar o site em função do grau de similaridade dessas expressões.
O conhecimento de senso comum usado na pesquisa foi o coletado de
colaboradores voluntários e armazenado na base do projeto Open Mind Common
Sense no Brasil (OMCS-Br), desenvolvido pelo Laboratório de Interação Avançada
do Departamento de Computação da UFSCar (LIA/DC-UFSCar) em parceria com o
Media Laboratory (MediaLab) do Massachusetts Institute of Technology (MIT).
Para atender esse objetivo, é proposto um processo de produção, e uma prova
de conceito, que relaciona os itens de conteúdo de um site aos conceitos que fazem
parte do senso comum das pessoas, armazenados na base do projeto OMCS-Br, e

1

Neste trabalho usam-se os termos site e web site como sinônimos, significando um local na Internet
identificado por um nome de domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto, que podem
conter textos, gráficos e informações em multimídia (Dicionário Houaiss). Preferiu-se o termo em
inglês ao equivalente sítio, em português, por ser de uso mais comum na terminologia técnica. Veja
algumas considerações sobre esses termos em:
http://www.sualingua.com.br/06/06_site_saite_sitio.htm
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aproveita-se

desse

relacionamento

para

gerar,

seguindo

procedimentos

apresentados neste trabalho, baseados na literatura, um esquema de organização
para o site que, em tese, apresenta um contexto mais familiar para os usuários, e
que este autor denominou organização com base no contexto de senso comum, ou
CSCOS – Common Sense Context Organization Scheme.
A investigação proposta é complementada com uma análise, na qual o
esquema de organização com base no contexto de senso comum, gerado neste
trabalho, é comparado com o esquema de organização, para o mesmo site, gerado
através de um experimento que usa uma técnica tradicional denominada card
sorting. A análise é realizada com foco sobre como cada esquema contribui com os
usuários durante a realização de pesquisas exploratórias em um site, ou seja,
pesquisas que envolvem a coleta de múltiplos pedaços de informação para
entendimento de um assunto ou tomada de decisões. Ao final, são apresentados os
resultados obtidos e uma análise comparativa e crítica desses resultados.
1.2

Motivação
Em alguns sites da Web, aparentemente bem organizados, podemos sentir

dificuldade para localizar o que queremos. A sensação de frustração, advinda por
não conseguir encontrar o que se deseja, tem mais chances de acontecer em sites
cuja organização não nos é tão familiar ou ainda, quando essa organização parece
fugir ao senso comum, e quando não entendemos ou não encontrarmos indicações
e meios suficientes que nos conduza até o que queremos.
Por meio de sites, pessoas, empresas, governos e organizações disponibilizam
uma grande quantidade de informações, produtos, aplicações e serviços, na
expectativa de que estes sejam úteis e sejam facilmente encontráveis pelos
usuários. Porém, um gasto excessivo de tempo, uma grande quantidade de cliques,
diversas navegações por caminhos errados e uma incerteza quanto ao fato de que
se vai realmente encontrar o que se quer, pode fazer com que um visitante fique
insatisfeito e diminua o conceito de qualidade que ele atribui ao site.
Segundo Morville e Rosenfeld (2006), quando esse tipo de situação se torna
freqüente, as consequências podem ser bastante prejudiciais: visitantes abandonam
o site e não voltam mais, indicações a amigos sobre o site deixam de ser feitas,
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produtos e serviços que deixam de ser vendidos, potenciais clientes que são
perdidos, a marca da empresa que fica prejudicada e o tempo para tomada de
decisões dependentes de alguma informação que fica comprometido.
Como responsável pelo site Portal da Família2, pertencente a uma organização
não-governamental chamada Associação Família Viva, melhorar a facilidade com
que nossos visitantes encontrem a informação que procuram é um grande
motivador. Desde 2002, ano em que foi criado, o Portal da Família cresceu, nem
sempre de forma ordenada, em termos de quantidade de público (atualmente recebe
mais de 300 mil visitas por mês), em volume de temas e informações publicadas
(mais de 2.000 mil artigos no acervo, distribuídos em 14 grandes seções) e em
número de colunistas (quatorze).
O objetivo do Portal da Família é contribuir com a sociedade publicando
orientações que visem um melhor relacionamento familiar, disponibilizadas na forma
de artigos, dicas, indicações de cursos, de livros, de eventos e de atividades sobre
temas como educação dos filhos, virtudes e valores, relacionamento familiar e
conjugal, terceira idade, diversão dos filhos, lazer em família, defesa da vida,
cidadania e artes.
São diversos os relatos de visitantes sobre como muitas das informações
publicadas ali foram úteis para eles. Por exemplo, relatos de pais e mães sobre
como os textos encontrados no nosso site os têm orientado a educar seus filhos e a
resolver diversas situações difíceis que encontram no decorrer dessa nobre tarefa.
Por isso, com o constante aumento do acervo e dos temas tratados, surgiu a
preocupação de se reorganizar o site, sendo um dos principais objetivos fazer com
que nossos usuários localizem as informações que procuram com maior facilidade.
Morville (2005a) denomina encontrabilidade (tradução livre de “findability”) como
uma qualidade que se refere ao grau de facilidade com que determinada informação
é localizada e que pode ser priorizada pelo projetista para melhorar a experiência
que os usuários terão ao visitar um site.

2

www.portaldafamilia.org
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Mesmo para sites novos, principalmente os que pretendem disponibilizar um
considerável volume de informações, métodos que permitam projetar a organização
do seu conteúdo com garantia de melhor qualidade de encontrabilidade são
desejáveis e estratégicos. A correção de falhas de projeto detectadas depois que o
site está em uso requer novos investimentos e readaptação dos usuários,
principalmente quando novos itens de conteúdo são acrescentados.
Um bom projeto deve ser centrado no usuário, e dentre as diversas
possibilidades para se organizar o conteúdo de um site, os usuários terão melhor
desenvoltura quanto mais essa organização lhes for familiar (MORVILLE;
ROSENFELD, 2006).
Porém, entender a priori o que os usuários consideram familiar e o que parece
não fazer sentido para eles é um dos problemas enfrentados pela área de
Arquitetura de Informação. Algumas técnicas tradicionais, como o card sorting¸vem
sendo usadas há bastante tempo para obter essa informação dos usuários. A
proposta feita nesta pesquisa é que esse resultado pode ser obtido através do
conhecimento do senso comum (CARVALHO, 2007), um conceito que será
explicado na seção 4 deste trabalho, onde também serão apresentados os
resultados de diversos estudos e iniciativas práticas que utilizam bases de
conhecimento de senso comum (AHN, KEDIA E BLUM, 2006; LIEBERMAN e
ESPINOSA, 2006; ANACLETO, CARVALHO e ZEM-MASCARENHAS, 2007) e que
mostram a potencialidade de uso desse tipo de conhecimento.
Dispor de informações prévias sobre o conhecimento do que é de senso comum
do público-alvo possibilita ao projetista, como tese deste trabalho, elaborar uma
melhor organização do conteúdo do site de forma a almejar, como resultado, um
lugar onde as informações desejadas são mais facilmente encontradas pelos
usuários.
1.3

Resultados esperados e contribuições
Este trabalho tem como objetivo mostrar a possibilidade de utilizar o

conhecimento de Senso Comum para auxiliar o projetista a desenvolver um
esquema de organização de sites que seja mais familiar para os usuários e que lhes
facilite encontrar mais facilmente as informações que desejam.
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Os produtos que se esperam conseguir com este trabalho são:
a) Investigar como aproveitar os dados de uma base de conhecimento do senso
comum na fase de desenvolvimento da organização do conteúdo de um projeto de
site, e apresentar procedimentos que possibilitem esse tipo de aplicação;
b) A análise de como a organização de um site sugerida por meio da técnica de
card sorting difere da organização desenvolvida com respaldo em uma base de
conhecimento de senso comum. Card sorting é uma técnica bastante sugerida por
vários autores para auxiliar na tarefa de classificar e organizar o conteúdo de forma
centrada no usuário (MORVILLE; ROSENFELD, 2006; REIS, 2007).
O foco deste trabalho, portanto, está em como organizar o conteúdo de um site
de forma centrada no usuário, de forma que facilite para o usuário encontrar mais
facilmente o conteúdo que ele procura.
O presente trabalho não tem a pretensão de esgotar o tema da qualidade de
encontrabilidade na arquitetura de informação de sites ou do uso de bases de
conhecimento de senso comum em projetos desse tipo. Objetiva propor formas de
aplicar estudos recentes sobre a encontrabilidade na prática de projetos de sites e
mostrar uma aplicação prática da potencialidade de uso dos dados que podem
existir em uma base de conhecimento do senso comum, e com isso, fomentar
trabalhos futuros sobre o tema.
A proposta de uso de uma base de conhecimentos de senso comum para
extração de dados que subsidiem o desenvolvimento de um esquema de
organização, em projetos de arquitetura da informação de sites, constitui a
contribuição final deste trabalho.
1.4

Organização do trabalho
Este trabalho encontra-se organizado em sete seções principais. Na seção 2,

são apresentados estudos sobre alguns conceitos de qualidade aplicados a sites, as
disciplinas que servem de apoio a este trabalho e os fundamentos da Arquitetura da
Informação de sites, como forma de entender as principais estruturas desse tipo de
espaço informacional e os conceitos gerais que são usados no decorrer deste
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trabalho. Também é apresentada uma visão geral sobre o card sorting, uma técnica
tradicional usada para projetar a organização de sites.
Na seção 3, são abordados estudos sobre o comportamento dos usuários
quando procuram alguma informação em sites, incluindo, nesse ponto, a Teoria do
Forragear Informação e as tendências da web sócio-semântica (Web 2.0,
Navegação Social, Classificação Social, folksonomia), como forma de entender
como o conhecimento sobre determinados aspectos comportamentais dos usuários
pode ajudar a projetar melhor a organização do conteúdo de um site.
Na seção 4, são apresentados os conceitos sobre senso comum e projetos que
coletam esse tipo de conhecimento, e exemplos da literatura sobre projetos que
usam base de conhecimento de senso comum. Esses exemplos servem de suporte
para propor o uso desse tipo de base em outros tipos de projetos, como no de
Arquitetura da Informação apresentado neste trabalho.
Na seção 5, é apresentado um experimento que utiliza uma base de
conhecimento de senso comum para desenvolver o esquema de organização do
conteúdo de um site, como forma de investigar uma aplicação para esse tipo de
base, como auxílio ao arquiteto da informação nessa etapa de projeto. Essa
investigação é complementada por meio da análise de diferenças entre a
organização gerada com o apoio do senso comum e uma organização gerada pela
técnica tradicional de card sorting. Nessa seção, são descritas as etapas deste
projeto, as quais são detalhadas na sequência, apresentando o experimento de card
sorting, que teve o objetivo de gerar um esquema de organização de um site com o
tema “Os pais e a educação dos filhos”, e o experimento que obteve um esquema de
organização sobre o mesmo tema onde foi utilizada a base de conhecimento de
senso comum do projeto OMCS-Br.
A seção 6 apresenta uma análise sobre os resultados encontrados, a
comparação entre os dois esquemas de organização obtidos na seção anterior.
Por fim, a seção 7 apresenta as conclusões deste autor.
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2

ASPECTOS DE QUALIDADE E A ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO
Nesta seção, como forma de entender as principais estruturas que formam um

site e os conceitos gerais usados neste trabalho, são apresentados estudos sobre
aspectos de qualidade aplicados a sites, as disciplinas relacionadas ao tema deste
trabalho e os fundamentos da Arquitetura da Informação. Também é apresentada
uma visão geral sobre o card sorting, uma técnica que auxilia o projetista a elaborar
a organização de sites, a qual será usada em um dos experimentos mostrado na
seção 5.
2.1

Aspectos de qualidade de web sites
Nesta seção, são apresentados, resumidamente, estudos sobre alguns

conceitos de qualidade aplicados a um site, alguns dos quais são usados no
decorrer deste trabalho.
Morville e Rosenfeld (2006, p.6) citam uma biblioteca na Austrália3 em que livros
e revistas ficam espalhados pelas salas sem nenhum tipo de organização. Embora
explorar um local desses possa tornar-se uma experiência rica em surpresas, é fácil
perceber que esse ambiente não é prático para usuários que precisam de agilidade
para encontrar informações sobre um assunto específico.
De modo similar, segundo Morville (2007) a busca por informação na Internet é
uma “experiência”, a qual é considerada satisfatória pelo usuário dependendo das
situações positivas que ele experimenta ao visitar um site. Esse mesmo autor
(MORVILLE, 2004) considera que a experiência do usuário é afetada por diversas
facetas (ou qualidades), e que algumas delas seriam:
•

Utilidade

(“useful”):

funcionalidades

refere-se

disponíveis

no

a

quanto

do

conteúdo

site

em

questão

são

e

das

realmente

proveitosas, do ponto de vista do usuário.
•

Usabilidade (“usable”): a norma ISO 9241-11 define usabilidade como
sendo “a capacidade pela qual um produto ou sistema pode ser usado por

3

Gould’s Book Arcade
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determinados usuários para alcançar objetivos específicos com eficácia,
eficiência e satisfação num contexto específico de uso”. Segundo outra
norma, a ISO 9126, a usabilidade de um produto de software se expressa
como “a capacidade do sistema em proporcionar ao usuário a
inteligibilidade, a facilidade de aprendizado, a operacionalidade e a
atratividade”.
•

Desejo (“desirable”): a forma como elementos emocionais, como a
força, valor da imagem, identidade e marca, motivam os usuários.

•

Valor (“valuable”): a capacidade de atender aos objetivos dos
patrocinadores do site.

•

Credibilidade (“credible”): o conjunto de elementos que influenciam
como e se os usuários confiam ou acreditam no site.

•

Acessibilidade (“accessible”): Segundo as diretrizes da W3C, é a
capacidade de permitir que pessoas portadoras de necessidades
especiais sejam capazes de usar a Web, extensível a situações
restritivas, mesmo para usuários que não tenham necessidades
especiais, pessoas com restrições temporárias (enquanto dirigem ou que
estejam com um braço quebrado) e pessoas idosas4.

•

Encontrabilidade (“findable”): a capacidade de que os objetos sejam
facilmente localizáveis e as pessoas possam achar o que elas procuram.

Segundo Morville (2004), a apresentação das facetas de qualidade auxilia o
projetista na definição de prioridades, e possibilita uma abordagem mais detalhada
de cada faceta durante o projeto de um site. Para ele, embora todas as qualidades
sejam desejáveis e dependentes do contexto, conteúdo e usuários específicos de
cada site, é preferível que a priorização de esforços em determinada faceta seja feita
de forma explícita do que definida inconscientemente.
As facetas não são independentes e melhorias referentes a uma determinada
faceta podem provocar melhoria de qualidade em outras. Aumentar a qualidade da

4

Web Accessibility Initiative (WAI) – www.w3c.org
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usabilidade melhora também, por exemplo, a credibilidade, o desejo e a
encontrabilidade (MORVILLE, 2004).
Também a credibilidade de um site é alvo de diversos estudos5, e trata-se de um
atributo de qualidade difícil de ser alcançado apenas devido às questões técnicas do
projeto, embora aspectos gráficos, textuais, arquiteturais e de gestão de conteúdo
influenciem no nível de confiabilidade. Pesquisas de FOGG e seus colaboradores
(2003) apontam que o projeto visual e a estrutura da informação são os dois
principais fatores que influenciam os usuários quanto à credibilidade do site.
Destas características desejáveis para um site, este trabalho seleciona uma
delas como foco principal, a encontrabilidade. Morville (2004) utiliza o termo
encontrabilidade (tradução livre de “findability”, em inglês) para definir a medida de
qualidade que um objeto tem de ser descoberto ou localizável, a qual poderia ser
aplicada tanto a um objeto (uma página, por exemplo) quanto ao sistema como um
todo. O autor discute ainda que ela é um atributo de qualidade distinto da
usabilidade.
Melhorar a usabilidade significa (i) diminuir o tempo gasto para se atingir um
propósito, (ii) a forma para atingi-lo e a (iii) satisfação em fazê-lo (PEMBERTON6,
2003, p.64 apud PIROLLI, 2007). Embora a encontrabilidade possa ser entendida
como um fator de usabilidade, muitos dos problemas observados em projetos de
sites decorrem diretamente da falta de um foco adequado específico nessa faceta
(MORVILLE, 2004).
Diversas

pesquisas7

relatam

exemplos

de

problemas

relacionados

à

encontrabilidade, como um experimento de Jared Spool, realizado em 15 grandes
sites comerciais, no qual os usuários conseguiram encontrar a informação que
precisavam em apenas 42 % das tentativas, ou um estudo da empresa de pesquisas
Zona Research realizado com 239 usuários experientes, que constatou que 28%

5

Stanford Web Credibility Research - www.webcredibility.org/guidelines

6

Pemberton, S. (2003). Hotel heartbreak. Interactions, 10, p.64.

7

http://www.usabilitynet.org/management/c_cost.htm
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deles relataram experiências sobre dificuldades em encontrar produtos e serviços
em sites de e-commerce.
Em alguns casos, a encontrabilidade também pode ser analisada em termos de
custo operacional para se localizar informação. Morville e Rosenfeld (2006)
apresentam o exemplo do maior portal da Intranet Corporativa da Microsoft, o
MSWeb, que contém mais de 3 milhões de páginas, seu conteúdo é criado por mais
de 50 mil funcionários espalhados em cerca de 74 países, e consiste de cerca de 8
mil sites intranet separados. Aproximadamente 94% dos funcionários utilizam esse
portal. A Microsoft estima que um funcionário típico gasta 2,31 horas por dia
combinando informações, e que 50% desse tempo é usado para localizar
informação.
Aprimorar a qualidade da faceta encontrabilidade traz diversos benefícios,
segundo Morville e Rosenfeld (2006), como, por exemplo:
•

Diminuição dos custos de suporte técnico (menos pessoas recorrem a
esse serviço para localizar informações);

•

Mitigação do risco (e das perdas) por não encontrar a informação
desejada;

•

Economia do tempo do usuário (tentando encontrar o que deseja) e de
outros usuários (aos quais o primeiro recorre para pedir ajuda);

•

Aumento de vendas (por se encontrar a informação sobre o produto
desejado);

•

Aumento da satisfação do usuário e do valor da marca (pela percepção
de maior facilidade de uso);

•

Diminuição dos custos com treinamento (o aprendizado fica facilitado).

Como melhorar a faceta de qualidade da encontrabilidade é o tema de fundo das
próximas seções desse trabalho. Para atingir esse objetivo, é necessário entender
quais as disciplinas envolvidas durante o projeto de criação de um site.
2.2

Análise das disciplinas relacionadas ao tema
A Internet em si, e o surgimento de web sites em geral, são fenômenos

relativamente recentes. O objetivo da revisão da literatura desta seção do trabalho é
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compreender como evoluíram os conceitos que norteiam a construção de sites
nesses primeiros anos do século XXI, particularmente os mais aplicados em sites
com quantidade significativa de conteúdo informativo.
Por um lado, a tecnologia de computação está se tornando cada vez mais
difundida, ubíqua e móvel, afetando vários aspectos de nossa vida. A tecnologia
deixou de estar apenas associada ao computador, onde era evidente a diferenciação
entre hardware e software, e passou a fazer parte de dispositivos e serviços
diversos. Apesar disso, “muitas das tecnologias que usamos são desajeitadas, não
amigáveis, não naturais, culturalmente tendenciosas e difíceis de usar” (JAIMES et
al., 2007).
Os aspectos pessoais e sociais criam um conjunto de condições que a
abordagem da engenharia de software algumas vezes não considera em
profundidade (JOANNOU, 2007). A tecnologia de construção de software continua
em grande evolução, mas aumentou o foco dos estudos sobre a interação entre
esses dispositivos e os seres humanos, como o usuário interage com o software,
com o computador e com todos os dispositivos que se utilizem dessas tecnologias.
Cresceu a preocupação com a usabilidade e a experiência que o uso desses
dispositivos proporciona às pessoas, e com o modo como as pessoas trabalham em
grupos usando as tecnologias associadas ao hardware, software e serviços.
Aspectos de ergonomia, odores, cores e demais sensações que afetam o usuário,
passam a ser importantes em projetos de dispositivos, objetivando integrar ciência e
arte.
Surgem, assim, campos de estudo interdisciplinares focados sob esse prisma,
envolvendo ciências da computação, psicologia, ciências cognitivas e interação
multimodal, que, por vezes, se complementam e se englobam, tais como Interação
Humano-Computador (IHC), Engenharia de usabilidade, Engenharia de Interface
com

Usuário8,

Human-Centered

Cooperative Work (CSCW)

10

Computing

(HCC)

9

,

Computer-Supported

11

, Affective Computing , User eXperience Design (UX)

8

www.uie.com

9

IEEE Computer Society Task Force on Human-Centered Computing - www.human-centered.org

10

www.cscw2008.org
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12

, Interaction Design13e outras. Nenhuma dessas disciplinas está restrita à web ou a

interfaces gráficas, e abrangem quaisquer tipos de artefatos, utensílios, softwares ou
dispositivos, onde um site, no caso, seria um tipo de dispositivo.
Um ponto a destacar é que a disseminação da Internet criou um novo
paradigma. Atualmente existem cerca de 100 milhões de domínios na web14, mas,
enquanto é possível classificar um editor de texto, um browser ou um serviço de
servidor de páginas como software, e um controle de jogo do videogame Nintendo
Wii como dispositivo, nem sempre um site comporta uma classificação como
software, dispositivo, serviço ou mesmo artefato.
Sites como Google15, Wikipédia16, Flickr17, Second Life18 e fóruns de discussão,
salas de bate-papo, jogos on-line, webmail e notícias, parecem transcender essas
classificações. De fato, apesar de haver software em web sites, segundo o W3C
(World Wide Web Consortium) um web site é uma coleção de páginas web
interligadas, incluindo uma página inicial, que residem em um mesmo local da rede.
O Dicionário Houaiss o define “um local na Internet identificado por um nome de
domínio, constituído por uma ou mais páginas de hipertexto, que podem conter
textos, gráficos e informações em multimídia”. Ao menos parece consenso que a
web é um mundo virtual, uma plataforma, um espaço informacional, e, segundo
Morville (2005), quando entramos nesses espaços, nossas experiências virtuais nos
alteram fisicamente, pois os mundos de palavras e idéias são, em um sentido, muito
reais.
Por a web ser um ambiente informacional por excelência, surgiram abordagens
de projeto com foco maior na interação entre o ser humano e a informação

11

Affective Computing Group at MIT Media Laboratory

12

http://www.stc.org/confproceed/2001/PDFs/STC48-000107.PDF (STC Proceeding, 2001)

13

www.ixda.org

14

http://www.domaintools.com/internet-statistics/

15

http://www.google.com.br/

16

http://www.wikipedia.org/

17

http://www.flickr.com/

18

http://secondlife.com/
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(PIROLLI, 2007), tais como HII (sigla em inglês de “Human-Information Interaction”,
ou Interação entre o ser Humano e a Informação, em tradução livre). Interação com
a informação é “o processo pelo qual pessoas interagem com o conteúdo de um
sistema de informação, contemplando não apenas consultas e pesquisas, mas
também ações e experiências que elas têm durante esse processo” (TOMS, 2002).
O “I” em HII, em substituição ao “C” da IHC, simboliza um foco na informação e
não na tecnologia de computação, onde o computador é um meio para se atingir um
fim: o uso efetivo da informação. HII pode ser considerada como um ramo de IHC ou
como um novo campo de estudo. Em um painel na conferência CHI 2006 (“Human
Factors

in

Computing

Systems”)

diversos

especialistas

embasaram

essa

argumentação nas declarações a seguir. Stuart Card (JONES et al., 2006, p.66) cita
que a interação com a informação atualmente depende mais do próprio conteúdo
semântico do que da forma, principalmente ao se falar sobre informação embutida
em ambientes de computação ubíqua, ou seja, com muitos usuários usando a
mesma informação simultaneamente e em diferentes formatos. Neste contexto, o
foco seria orientado para temas como a re-representação da informação como chave
para interpretá-la, na capacidade de abstração da informação, na modelagem
dinâmica do comportamento dos usuários, na independência em relação ao
dispositivo usado e na maximização do ganho de informação por unidade de custo,
entre outros. Raya Fidel (JONES et al., 2006, p.66) argumenta que o campo da
Ciência da Informação e Biblioteconomia (LIS, Library and Information Science) há
tempos reconhece o foco no processo interativo de relacionamento entre as pessoas
e informação e que esse processo, apesar de dependente do dispositivo, apresenta
um aspecto conceitual independente. Peter Morville (JONES et al., 2006, p.67)
considera que a abordagem da IHC é ideal para aplicações e interfaces onde os
projetistas exercem grande controle sobre a forma e função, enquanto a abordagem
da HII é ideal para sistemas transmídia em rede onde o controle é sacrificado em
função da interoperabilidade e encontrabilidade. Porém, segundo Bonnie Nardi,
outra painelista do congresso (JONES et al., 2006, p.68), não basta focar nas
atividades do usuário e na informação, mas também entender como as pessoas
relacionam-se umas com as outras.
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Para Pirolli (2007), a mudança para um foco centrado na informação é uma
evolução natural para o campo da IHC em virtude do aumento na penetração dos
serviços de informação, da maior transparência das interfaces de usuário, da
convergência nas tecnologias de distribuição da informação (por meio da
computação móvel, da televisão e de outros) e da tendência para a computação
ubíqua, na qual os dispositivos computacionais estão basicamente em todo lugar e
de forma invisível.
O modo como pessoas interagem com um ambiente digital, rico em informação,
é influenciado diretamente pela arquitetura da informação (TOMS, 2002). Nielsen
(2006) afirma que muitas pessoas abandonam um site se ele for difícil de usar e que
muitos desses problemas decorrem do fato de o usuário não entender a forma como
o site está estruturado. Estruturar melhor um site, bem como qualquer espaço
informacional, traz facilidades para o usuário encontrar o que procura. Por isso, essa
revisão da literatura aborda também um breve resumo sobre a arquitetura da
informação, apresentado a seguir.
2.3

Arquitetura da Informação em web sites
O termo Arquitetura de Informação (AI) foi criado por Richard Saul Wurman, em

1976, (apud BUSTAMANTE, 2004, p.1), antes da popularização da Internet, como
sendo "a ocupação profissional emergente do século XXI, dedicada às necessidades
da era, focada na clareza, no entendimento humano e na ciência da organização da
informação” 19.
Ele também foi o primeiro a utilizar o termo "arquitetos da informação" definindoos como "… pessoas que organizam os padrões inerentes aos dados, que tornam
claro o complexo… uma pessoa que cria o mapa ou a estrutura de informação que
permite aos outros encontrarem seu caminho pessoal ao conhecimento…" (Wurman,
197620 apud BUSTAMANTE, 2004, p.1). Sua motivação foi decorrente da oferta
explosiva de informação no mundo moderno, que provoca nos usuários uma

19

Wurman R. Information Architects. Los Angeles: Watson-Guptill Pubis, 1997. p. 10-11.

20

Idem.
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sensação de distanciamento entre o que se compreende e o que se deveria
compreender (REIS, 2007, p. 61).
Os conceitos da Arquitetura da Informação podem ser aplicados em todas as
áreas que envolvam a integração da informação para organizar, nomear, localizar e
orientar aspectos do mundo físico, tais como a organização de uma biblioteca, a
nomeação das salas e dependências de uma universidade e os guias e mapas de
localização das estações de metrô.
Dentre as definições para Arquitetura da Informação (MORVILLE; ROSENFELD,
2006, p. 4), duas apresentam especial interesse para este trabalho:
a) A combinação entre organização, rotulação, pesquisa e sistemas de
navegação dentro de web sites e intranets;
b) A arte e a ciência de modelar produtos de informação e experiências para
prover usabilidade e encontrabilidade.
Arquitetura da Informação não trata do projeto gráfico, desenvolvimento de
software, gerenciamento de conteúdo, design de interação ou da engenharia da
usabilidade, mas existem zonas em comum e necessidades de uma colaboração
interdisciplinar entre AI e essas disciplinas (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). Uma
barra de navegação pode conter rótulos com links21 que são dependentes da
estrutura subjacente e categorização do site. Ou, embora a criação de categorias e a
escolha dos rótulos pertençam ao domínio da arquitetura da informação, o tamanho
dos rótulos pode afetar aspectos gráficos da barra de navegação.
Todo site possui uma arquitetura da informação intrínseca, cujos aspectos
frequentemente passam despercebidos pelos usuários. Em geral, os usuários
conseguem reconhecer algo que não está bom, como rótulos sem clareza ou

21

Na web designa as partes clicáveis em uma página que conduzem a outras partes de um site ou de
outro, no conceito proposto por Tim Berners-Lee (http://www.w3.org/Proposal). Link: s.m. elemento de
hipermídia formado por um trecho de texto em destaque ou por um elemento gráfico que, ao ser
acionado (geralmente mediante um clique de mouse), provoca a exibição de novo hiperdocumento
(Dicionário Houaiss).
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problemas na barra de navegação, mas raramente notam o trabalho feito para que
um site funcione bem.
Em um projeto de arquitetura da informação, é importante ter tanto uma
perspectiva interna quanto externa da organização, ou seja, que se conheça tanto a
filosofia da empresa à qual o site vai servir quanto o ponto de vista dos usuários.
Segundo Morville e Rosenfeld (2006) os sites e intranets não são construções
estáticas, possuindo uma natureza dinâmica em relação aos sistemas de informação
e ao ambiente no qual eles são usados. Há uma complexa dependência entre os
usuários, o conteúdo e o contexto de um site, ilustrada pela figura 1 a seguir,
formando a base do modelo para a execução efetiva do projeto de arquitetura da
informação.

Figura 1 – Base do modelo da Arquitetura da Informação.
Fonte: Adaptado de Morville e Rosenfeld (2006, p.25).

Resumidamente, os usuários compõem a audiência do site, com suas
diferenças, preferências, interesses, experiências e comportamento próprios no
contexto. A questão sobre como o usuário interage com a arquitetura do site é
abordada com maior profundidade na seção 3 deste trabalho.
O contexto refere-se aos objetivos do negócio, políticas, tecnologia, recursos,
regras e vocabulário, que devem ser levados em conta na arquitetura da informação.
Engloba também a missão, visão, valor, estratégia e cultura da organização.
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Conteúdo refere-se aos documentos, diversos tipos de dados, aplicações,
serviços e metadados22 existentes no site, à natureza e volume do conteúdo atual e
futuro, e o dinamismo com que esse conteúdo cresce ou se atualiza.
Conforme Morville e Rosenfeld (2006), um projeto de arquitetura da informação
envolve diversos processos e metodologias, desde a montagem da equipe até a
elaboração das estratégias de desenvolvimento e implantação do projeto, escolha
das ferramentas e uso de diversos artefatos, como, por exemplo, blueprints
(apresentações gráficas das especificações de um projeto, que mostram o
relacionamento entre páginas e outros componentes) e wireframes (documento que
mostra esquematicamente a estrutura do conteúdo de cada página, os elementos do
layout e o relacionamento entre eles). Em linhas gerais, esse tipo de projeto é
composto por diversas etapas, como pesquisa (sobre o público-alvo, contexto e
conteúdo), análise e elaboração do projeto, documentação, acompanhamento do
desenvolvimento do site em si, implantação, manutenção e administração do site.
Entretanto, neste trabalho é apresentada apenas uma visão geral sobre as principais
estruturas que compõem a arquitetura da informação de um site.
Segundo Morville e Rosenfeld (2006), podem-se dividir os componentes da
arquitetura da informação em quatro categorias interdependentes:
a) Sistemas de organização: refere-se às formas utilizadas para se
categorizar23 a informação (como taxonomias24 e hierarquias).
b) Sistemas de rotulação: refere-se às formas adotadas para representar a
informação e qual o tipo de terminologia adotado.

22

Bibliotecários e arquivistas usam o termo “metadado” como “informação descritiva usada para
indexar, combinar, fichar e prover acesso aos recursos de uma biblioteca ou museu” (MORVILLE,
2005).
23

24

Neste trabalho usam-se os termos categorizar e classificar como sendo sinônimos.

Ciência ou técnica de classificação (Dicionário Houaiss, 2001). O termo taxonomia é utilizado aqui
em referência a uma ordem hierárquica de categorias mostrada em um site ou intranet.
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c) Sistemas de navegação: refere-se às formas disponíveis para acessar e
navegar entre os diversos conteúdos.
d) Sistemas de busca: refere-se a todos os componentes e estratégias
disponíveis para se permitir a pesquisa de informação.
Apesar do foco deste trabalho ser os sistemas de organização, a seguir serão
apresentados, com um pouco mais de detalhes, cada um desses sistemas, visto que
são interdependentes.
2.3.1 Sistemas de organização
Um sistema de organização estrutura o conteúdo existente para que as pessoas
possam encontrar a informação que procuram. Segundo Morville e Rosenfeld
(2006), algumas das razões pelas quais é um desafio organizar informações de uma
maneira conveniente são:
•

Existência de ambiguidades: Os sistemas de classificação baseiam-se em
palavras para descrever rótulos e categorias, com risco de serem malentendidos devido à ambiguidade intrínseca da linguagem (termos com
mais de um significado; ou conceitos genéricos e abstratos, que são
aplicáveis a realidades diferentes).

•

Heterogeneidade: A homogeneidade física dos livros de uma biblioteca
permite

um

sistema

de

classificação

bem

estruturado,

mas

a

característica comum de um site é a heterogeneidade em diversos
aspectos. Por exemplo, um site pode conter diversos tipos de conteúdos
e formatos (como textos, imagens, vídeos, sons, arquivos de software,
links), permitir o acesso à informação em diversos níveis de granularidade
(pode apresentar artigos, jornais e base de dados de jornais lado a lado, e
prover links que conduzem a partes de uma página, a página de um novo
artigo, seções de páginas ou outros sites) e ter tanto páginas dinâmicas
quanto páginas com conteúdo estático. Dessa forma, é difícil impor uma
abordagem única que sirva para organizar essa natureza heterogênea.
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•

Diferenças de perspectivas: Os sistemas de rotulação e de organização
são afetados pelas perspectivas pessoais de seus criadores. Em sites
com múltiplos tipos de usuários, cada qual com sua maneira de entender
a informação, não há sistemas de rotulação e organização únicos que
atendam todas as diferentes perspectivas simultaneamente.

•

Necessidade de adequação às políticas internas: Embora o foco principal
de um projeto seja sempre o usuário, é necessário ter em conta o
ambiente político da organização.

As escolhas sobre organização e

rotulação afetam o modo como os usuários percebem a companhia, seus
departamentos e produtos.
Os sistemas de organização são compostos por esquemas e estruturas
organizacionais, detalhados a seguir.
2.3.1.1 Esquemas de organização
Um esquema de organização define as características comuns dos itens de
conteúdo e influencia o agrupamento lógico desses itens. Categorizar é agrupar
entidades (objetos, idéias, ações, etc.) por semelhança. Essa é uma habilidade
natural que a mente humana usa para compreender o mundo ao seu redor. JACOB
e SHAW25 (1998, apud REIS 2007) definem que “categorizar é o processo cognitivo
de dividir as experiências do mundo em grupos de entidades, ou categorias, para
construir uma ordem dos mundos físico e social de que o indivíduo participa”.
Segundo Bustamante (2004), um esquema de organização pode ser do tipo
exato ou do tipo ambíguo. O esquema de tipo exato divide a informação em seções
bem definidas e mutuamente exclusivas, como por exemplo, numa lista telefônica.

25

JACOB, E.; SHAW, D. Sociocognitive Perspectives on Representation. Annual Review of

Information Science and Technology (ARIST). v. 33, p. 131-185, New York: Knowledge Industry
Publications, 1988.
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Os esquemas do tipo exato, encontrados com maior frequência, são por ordem
alfabética, por ordem cronológica ou por ordem geográfica.
Um esquema de organização ambíguo é utilizado quando a informação não se
encaixa em uma definição exata.

Esse tipo de situação ocorre porque existe

ambiguidade na linguagem, na organização e na subjetividade humana, como por
exemplo, na organização de itens em um supermercado. A eficácia de sistemas
desse tipo depende da qualidade e do cuidado tido para colocar cada item individual
dentro desse esquema, assim como da experiência para se manter esse esquema
com o passar do tempo.

Alguns dos tipos mais comuns de esquemas de

organização do tipo ambíguo são os que utilizam uma classificação por assuntos ou
tópicos, por tarefas, por audiência, por metáforas ou híbridos.
2.3.1.2 Estruturas de organização
Definidos os esquemas de organização, as estruturas organizacionais definem
os tipos de relacionamentos entre os itens de conteúdo e seus agrupamentos, e
definem a maneira principal como um usuário navega.

Segundo Morville e

Rosenfeld (2006), as principais estruturas de organização para sites e intranets
incluem a hierarquia, o modelo orientado a banco de dados e hipertexto, cada qual
com pontos fortes e fracos, que, em muitos casos, podem ser utilizados em conjunto,
de maneira complementar.
Uma boa arquitetura de informação quase sempre se baseia numa hierarquia e
taxonomia bem desenhadas. Morville e Rosenfeld (2006) usam o termo taxonomia
em referência a uma ordem hierárquica de categorias mostrada em um site ou
intranet.

Segundo eles, a organização de idéias e objetos em categorias e

subcategorias é fundamental para a experiência humana, sendo necessário
classificar para entender. Estrutura em árvore e relacionamento “pai-filho” são
hierarquias naturalmente utilizadas. A estrutura de hierarquia em árvore é uma
abordagem top-down que se inicia com a identificação das principais áreas de
conteúdo e os possíveis esquemas de organização que irão prover acesso a esse
conteúdo.
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Em uma taxonomia formal, um nó-raiz situa-se no topo de uma hierarquia
representando uma classe-pai, que, por sua vez, divide-se em subclasses que
herdam propriedades da classe pai, como ilustrado na figura 2. Nessa
representação, cada objeto ou categoria é associado a uma única localização
(classe ou subclasse) dentro da taxonomia.

Figura 2 – Taxonomia simples.
Fonte: Adaptado de Morville (2005a, p.127).

Normalmente, as categorias hierárquicas são mutuamente exclusivas, mas
muitas vezes não é simples adotar esse tipo de categorização para organizar o
conteúdo de alguns sites. O mundo real nem sempre colabora com uma abordagem
de classificação rígida. Morville (2005a) cita exemplos de peixes com pulmões,
mamíferos que botam ovos, documentos sobre múltiplos tópicos, palavras com
muitos significados e significados com muitas palavras, que são casos que, na forma
de conteúdos de um site, podem suscitar dúvidas no projetista sobre como
classificá-los de forma exclusiva.
Em sites, graças à flexibilidade do mundo da informação digital, é possível haver
uma hierarquia múltipla ou mesmo colocar itens ambíguos em duas ou mais
categorias, alargando o conceito de taxonomia. Morville (2005a) considera que
prover múltiplas formas de acesso à mesma informação facilita com que os
conteúdos sejam encontrados, mas que é importante analisar todos os componentes
envolvidos sem perder a visão do conjunto.
Outra abordagem é a utilização de uma classificação facetada, ou seja, usar a
noção de que documentos e objetos possuem múltiplas dimensões, ou faces, dentro
de coleções. Faces comuns, também chamadas de facetas, são resultantes da
subdivisão de um assunto a partir de determinado aspecto ou ponto de vista
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(CAVALCANTI26, 1978 apud MARRONI, 2006). Facetas são, por exemplo,
propriedades, produtos, processos, comportamentos, materiais, agentes, medidas,
etc., sob as quais as categorias podem ser analisadas. A classificação facetada foi
definida pela primeira vez pelo bibliotecário indiano S.R. Ranganathan em 1930 e é
largamente utilizada em domínios de informação digital (MORVILLE, 2005a).
Na classificação facetada são utilizadas múltiplas taxonomias puras, mas uma
de cada vez, de forma que seja possível prover ao usuário pesquisas de acordo com
uma composição dessas faces. Utiliza-se o termo “categoria” ao se referir à estrutura
geral de um esquema de classificação, e “faceta” ao se referir à manifestação
dessas categorias em classes diferentes (TRISTÃO27 et al., 2004 apud MARRONI,
2006). A figura 3 a seguir ilustra a comparação entre uma taxonomia pura (simples)
e uma classificação facetada.

Figura 3 – Taxonomia simples versus múltiplas hierarquias.
Fonte: Adaptado de (MORVILLE, 2005a, p.129).

Uma estrutura de banco de dados, utilizada para armazenar dados sobre o
conteúdo do site, pode ser útil quando aplicado a conjuntos de informações
relativamente homogêneas tais como catálogos de produtos ou listas de

26

CAVALCANTI, C. R. Indexação e tesauro: metodologia e técnicas. Brasília: Associação de

Bibliotecários do Distrito Federal, 1978. 87p.
27

TRISTÃO, A. M. D.; FACHIN, G. R. B.; ALARCON, O. E. Sistema de classificação facetada e
tesauros: instrumentos para organização do conhecimento. Ci. Inf., Brasília, v. 33, n. 2, p. 161-171,
maio/ago, 2004.
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departamentos, principalmente em sites com crescimento dinâmico (MORVILLE;
ROSENFELD, 2006).
Hipertexto, conceito cunhado por Ted Nelson em 1965, refere-se a um texto que
contém links que conectam outros textos que estendam ou complementem o texto
principal e que não necessariamente é linear28. Em geral, apresenta uma forma nãolinear de estruturar a informação, que relaciona conteúdos distintos de informação
através de links, sejam esses conteúdos textos, dados, imagens, vídeos ou áudios.
Apesar desse tipo de estrutura prover grande flexibilidade na navegação,
Morville e Rosenfeld (2006) consideram que esta não deve ser a estrutura de
organização principal de um site. Segundo eles, esse tipo de estrutura dificilmente
permite ao usuário construir um modelo mental sobre a organização do site e, além
disso, os links intrinsecamente refletem um relacionamento de informações particular
do projetista, que nem sempre é bem compreendido pelos usuários. Para esses
autores, os hipertextos permitem o relacionamento criativo entre diversos itens de
conteúdo, porém faz mais sentido primeiro projetar uma hierarquia para, em seguida,
usar a estrutura de hipertexto de forma complementar.
Normalmente, o processo de organização inicia-se pelo desenho da hierarquia,
seguido pela identificação das informações potencialmente adequadas para um
modelo suportado por banco de dados, e, finalmente, pelo relacionamento criativo
de itens de conteúdo menos estruturados através de hipertextos, formando um
sistema de organização coeso (MORVILLE; ROSENFELD, 2006). Esses autores
recomendam que, ao se projetar a estrutura de organização, é importante balancear
a amplitude e a profundidade da taxonomia, ou seja, o número de opções em cada
nível e o número de níveis na hierarquia e que, em sites novos, deve-se preferir uma
hierarquia mais larga e rasa do que uma estreita e profunda, para permitir a adição
de conteúdo sem uma grande reestruturação, visto que causa menor impacto, por
exemplo, adicionar itens no segundo nível da hierarquia do que no primeiro.

28

http://www.w3.org/WhatIs.html
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2.3.2 Sistemas de rotulação
Por meio das páginas de um site, ocorre um processo de comunicação com os
usuários, e a linguagem utilizada é um dos fatores de qualidade desse
relacionamento. A adequação da linguagem refere-se ao uso de termos significativos
ao usuário, mas Morville e Rosenfeld (2006) consideram que deve haver um
balanceamento na terminologia, procurando-se usar termos tecnicamente corretos,
inclusive como forma de instruir os usuários, mas deve-se evitar o jargão técnico e
não se pressupor o conhecimento desses termos e conceitos pelos usuários. A
adequação da linguagem não se restringe à terminologia, mas refere-se ainda à
linguagem de interação e sua compreensão por um público amplo de usuários com
diferentes graus de experiência (JOHANNSON et al., 2005).
Ao se projetar o sistema de rotulação, rotular, etiquetar ou nomear refere-se à
atividade de definir um símbolo linguístico para representar um conceito ou um
conjunto de informações, como títulos de páginas, cabeçalhos de textos ou termos
de índices. Na web, é comum o uso de rótulos na forma de links dentro de um texto
ou como itens de menu, normalmente na forma textual ou de figuras. O objetivo é
comunicar informação com eficiência, sem ocupar muito espaço na página,
funcionando como um atalho que o usuário associa com o que deveria ser o
conteúdo, como por exemplo, quando se usa o rótulo “Fale conosco” para
representar informações (existentes em outra página), como endereço, email,
telefone e formas de comunicação entre o usuário e o responsável pelo site
(MORVILLE; ROSENFELD, 2006). As figuras 4 e 5, a seguir, representam links
como itens de menu na forma textual e links de navegação na forma gráfica,
respectivamente.

Figura 4 – Rótulos na forma de itens de menu textuais.
Fonte: portaldafamilia.org. Acesso em 09/10/2007.
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Figura 5 – Rótulos gráficos usados como links de navegação.
Fonte: portaldafamilia.org. Acesso em 09/10/2007.

Entretanto, se esses rótulos não forem bem elaborados, podem deixar de
transmitir a mensagem correta. Morville e Rosenfeld (2006) consideram que definir
um rótulo efetivo, de qualquer tipo, é uma tarefa difícil, dada a ambiguidade de
significados que eles podem ter. Sempre há sinônimos e homônimos para se
preocupar, e diferentes contextos influenciam o entendimento do usuário. Segundo
esses autores, quando usamos palavras como rótulos para categorias, alguns
problemas que podem ocorrer são:
•

Os rótulos não representarem corretamente o conteúdo relacionado a
eles;

•

O usuário não diferenciar a informação representada por dois rótulos
distintos;

•

Os rótulos estarem agrupados sem contexto (o que pode confundir o
usuário);

•

Os rótulos não causarem uma boa impressão (por usarem um vocabulário
inadequado ou um jargão que o usuário pode não entender, por
exemplo).

Resnick e Sanchez (2004) conduziram um experimento controlado que mostra
que bons rótulos afetam o desempenho dos usuários no processo de navegação por
um site:
•

A eficiência na navegação foi 90% maior em sites com bons rótulos do
que em sites com rótulos ruins;
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•

Sites com bons rótulos demandaram 25% menos cliques dos usuários
para completarem suas tarefas e aumentaram o sentimento de satisfação
dos participantes

•

Participantes cometeram menos erros (navegação por caminhos errados)
em sites com bons rótulos do que nos demais, e encontram
significativamente mais itens desejados;

Rótulos são típicos para representar situações onde ocorre um pequeno número
de opções de navegação para o usuário escolher, como os rótulos na forma de links
que aparecem nos menus de navegação de muitas páginas, e são de grande
importância, pois, tipicamente, são mostradas diversas vezes dentro de um site.
Segundo Morville (2005a), vocabulário controlado é uma lista de termos
equivalentes na forma de cadeia de sinônimos, ou uma lista de termos preferenciais
na forma de uma lista de autoridade. Conforme Gomes29 (1990 apud MARRONI,
2006), “termo” é uma palavra ou expressão selecionada para representar um dado
significado, e “palavra” é a menor unidade léxica, cujo significado se depreende do
contexto em que ela figura, mas que, tomada isoladamente, pode ter vários
significados. Currás30 (1995 apud MARRONI, 2006) diz que “termo é um símbolo (ou
conjunto de símbolos ou sinais), portador de informação, com que se expressa um
conceito”. Segundo Dahlberg31 (1978 apud MARRONI, 2006), “conceito é a unidade
de conhecimento que surge pela síntese dos predicados necessários relacionados
com determinado objeto e que, por meio de sinais linguísticos, pode ser
comunicado”.
Ao se definir o relacionamento hierárquico entre termos, obtém-se um esquema
de classificação e, ao modelar o relacionamento associativo entre conceitos, provê-

29

GOMES. H. E. Manual de elaboração de tesauros monolíngues. Brasília: Programa Nacional de
Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior, 1990. 78p.
30
31

CURRÁS, E. Tesauros: linguagens terminológicas. Brasília: IBICT, 1995. 286P.

DAHLBERG, I. Fundamentos teórico-conceituais da classificação. Revista Biblioteconomia. Brasília,
v. 6, n. 1, p. 9-21, jan./jun. 1978
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se um tesauro (MORVILLE, 2005a). O termo “esquema de classificação” é utilizado
para denominar um arranjo hierárquico de termos preferenciais, embora muitos
prefiram usar o nome taxonomia.
2.3.3 Sistemas de navegação
O sistema de navegação é necessário para prover contexto, ou seja, sinalizar ao
usuário onde ele está dentro da estrutura do site, onde se pode ir e como voltar. Em
um site o sistema de navegação é composto por links, que permitem uma forma para
se acessar e se mover entre as diversas páginas e blocos de conteúdo.
Morville e Rosenfeld (2006) classificam os sistemas de navegação em
embutidos ou suplementares. No primeiro tipo, encontra-se o sistema de navegação
global, que informa onde estou numa visão geral, o sistema de navegação local,
referente a conteúdos próximos e o sistema de navegação contextual, relacionado
ao conteúdo da página na forma de links dentro do texto. Em muitos sites, pode
haver um ou mais sistemas de navegação locais. Segundo esses autores, um link
contextual permite um acesso não-linear a outras informações, mas essa
flexibilização da navegação também pode deixar o usuário desorientado e um termo
do texto transformado em link pode não transmitir corretamente ao usuário qual será
o conteúdo de destino. Por exemplo, o usuário pode não ter certeza se o link Marvin
Minsky conduz a uma página de biografia ou de algum trabalho desse autor.
Adicionalmente, segundo Bressers (2003), caso o link conduza para uma página de
outro site (“deep linking”), o projetista deve ter a preocupação de explicitar esse
comportamento do link, além de ter em conta as questões éticas envolvidas.
Os sistemas de navegação são projetados na forma de barras de navegação
usando textos ou gráficos, caixas de seleção, menus pop-up, menus em cascata e
outros. A figura 6 mostra o posicionamento mais comum das barras de navegação
do tipo embutido, e os principais objetivos de cada uma delas.
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Figura 6 – Posicionamento das barras do sistema de navegação embutido.
Fonte: Adaptado de Morville e Rosenfeld (2006, p.116).

Segundo Spool (2005), em portais de intranet bem projetados, em geral os links
são divididos em grupos, cada qual representando uma divisão lógica baseada em
como os usuários percebem o conteúdo, e não necessariamente esses
agrupamentos representam a organização hierárquica de departamentos da
empresa. Os links mais importantes ficam no topo e os links remanescentes são
ordenados por prioridade e necessidade.
Não há uma conclusão definitiva sobre a relação entre profundidade do site e a
facilidade de se achar informações, mas alguns estudos apontam que usuários
pouco habituados a um site preferem a estrutura extensa (com mais links na primeira
camada e menos aprofundamento nas camadas seguintes) à estrutura profunda
(com menos links na primeira camada e maior número de camadas) (STRAUB,
2003; GALLETTA et al. 2006).
Um sistema que só permita uma navegação rígida pela hierarquia do site, ou
seja, sem possibilitar uma navegação lateral ou uma navegação vertical de vários
níveis, é limitante e pode aborrecer o usuário, ao passo que fornecer caminhos que
levem para qualquer lugar a partir de qualquer lugar pode gerar confusão
(MORVILLE; ROSENFELD, 2006).

O desafio é balancear as vantagens da

flexibilidade com os riscos da desorganização.
Os sistemas de navegação suplementares são: o mapa do site, índices e os
guias que existem fora de uma página de conteúdo, bem como as páginas de
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resultados geradas pelo sistema de busca, e provêem diferentes formas de acessar
a mesma informação.
2.3.4 Sistemas de busca
Sistemas de busca externos são os diversos sites existentes na Internet que
oferecem ferramentas de busca, tais como o Google, o Cadê e o Yahoo!. Quando
instalado em um site, trata-se de um mecanismo suplementar que não substitui os
sistemas de navegação, mas depende de que esses estejam bem estruturados e
que haja uma preocupação com os termos de vocabulário associados ao conteúdo.
Sua eficiência depende de uma interface de uso compreensível, e de que forneça
resultados de pesquisa satisfatórios. Por meio dessa interface o usuário expressa
sua consulta em linguagem natural ou em uma linguagem especializada que
comporta o uso de operadores lógicos.
Em geral, um sistema de busca interno é necessário quando o site é
relativamente grande e há muita informação para navegar. Ele auxilia o usuário a
pesquisar em sites fragmentados, com crescimento muito dinâmico e com muitas
divisões, cada qual crescendo de forma desordenada e sem muitos padrões.
Constata-se também que muitos usuários preferem usar o sistema de busca a
navegar pelo site (MORVILLE; ROSENFELD, 2006).

Segundo esses autores, o

sistema de busca pode ser mais eficiente se puderem ser estabelecidas zonas de
pesquisa (por audiência, regiões do site, assunto, data e outros), nas quais os
componentes de conteúdo de uma página serão analisados. Possibilitar o foco da
pesquisa na zona de interesse do usuário e eliminar conteúdo irrelevante fornece um
resultado de pesquisa menor e mais relevante.
Há dezenas de algoritmos de pesquisa e nem sempre um único é suficiente para
atender todas as necessidades dos usuários. Algumas vezes, o usuário deseja uma
grande quantidade de resultados (qualquer coisa sobre determinado assunto),
outras vezes, ele quer maior precisão nos resultados. Às vezes, ele prefere que a
pesquisa se estenda por termos relacionados ao assunto pesquisado, incorporando
a derivação e o plural, ou o singular, das palavras, outras vezes não. Pode querer
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pesquisar só por autor ou em todo o conteúdo. A decisão entre alto retorno ou alta
precisão depende das necessidades do usuário (MORVILLE, 2005a).
Precisão, no caso, refere-se à relevância dos documentos que fazem parte dos
resultados da busca. Quanto maior a quantidade de documentos relevantes para o
usuário retornados na busca, maior a precisão. Já a taxa de retorno (“recall”) referese à proporção entre a quantidade de documentos relevantes que retornaram no
conjunto de resultados pelo total de documentos relevantes existentes no site.
Morville (2005a) representa da seguinte forma essas duas razões:

Precisão

=

Número de documentos relevantes recuperados
Total de documentos recuperados
(1)

Taxa de Retorno

=

Número de documentos relevantes recuperados
Total de documentos relevantes no sistema
(2)

Algumas abordagens de pesquisa mais sofisticadas podem retornar, por
exemplo: páginas similares; outros documentos que citem cada resultado;
referências bibliográficas do autor; o que outros usuários que pesquisaram aquele
documento também viram e páginas recomendadas pelos editores do site
manualmente associadas ao assunto.
Segundo Morville e Rosenfeld (2006), um aspecto pertinente é sobre como
apresentar os resultados encontrados: quais componentes de conteúdo mostrar (por
exemplo, título, autor, sumário, citações), como agrupar os resultados (gerando
contexto), em qual ordem e quantos resultados mostrar são apenas algumas das
questões. Funcionalidades que permitem ao usuário trabalhar com os resultados
retornados também são interessantes, tais como facilidades para exportar, imprimir,
enviar por email, guardar a lista de resultados ou a consulta, entre outros.
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2.3.5 A técnica de card sorting
Card sorting é uma técnica bastante usada e sugerida por vários autores para
auxiliar o projetista de uma aplicação (TULLIS e WOOD, 2005) ou de um site na
etapa de classificar o conteúdo de forma centrada no usuário. É, portanto, uma
técnica que auxilia o projetista a elaborar o sistema de organização (BUSTAMANTE,
2004; REIS, 2007), pois o ajuda a entender o modelo mental que o usuário possui
acerca do conteúdo, isto é, como o usuário agrupa, separa e rotula os diversos
conteúdos a serem organizados.
A técnica de card sorting é aplicada através de um experimento (também
chamado de estudo ou teste) que prevê a participação de grupos de usuários
representativos do público-alvo para gerar uma estrutura inicial de classificação para
todo o conteúdo, bem como sugestões para os sistemas de navegação, menus e
possíveis taxonomias que sejam de senso comum para esse público-alvo
(MORVILLE; ROSENFELD, 2006). Objetiva-se descobrir:
•

O critério que os participantes utilizaram para categorizar o conteúdo;

•

A estrutura de organização da informação que eles consideram mais
apropriada;

•

As diferenças de perspectivas existentes entre os diferentes grupos de
usuários;

•

Os nomes mais apropriados para rotular cada grupo de informação
(categorias), em termos de sintaxe.

A forma que cada um escolhe para agrupar diversos itens de conteúdo é
baseada na semântica, convenções e preferências pessoais. Dado um número n de
pessoas, podemos ter n classificações diferentes.
Mas a técnica de card sorting possibilita atingir uma aproximação do que seria
uma organização consensual tanto para o site como um todo, quanto para uma
determinada seção, e por isso ela é muito utilizada.
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2.3.5.1 Tipos de experimentos de card sorting
Há dois tipos de experimentos de card sorting: Open Card Sorting e Closed
Card Sorting.
Open Card Sorting é normalmente usado para definir a organização de sites
novos, em que ainda não existe um agrupamento para o conteúdo. Nele os
participantes agrupam o conteúdo em categorias que eles mesmos definem, na
quantidade de grupos que eles desejarem. É utilizado para explorar os diferentes
modos de agrupamento de conteúdo de acordo com a sugestão dos usuários do
site, que implicitamente expressa a forma como esses usuários querem navegar.
No Closed Card Sorting os participantes são chamados a classificar o conteúdo
em categorias pré-definidas. É normalmente utilizado para testar e refinar uma
estrutura de organização já existente (podendo ter sido elaborada a partir de um
Open Card Sort), ou mesmo para adicionar novos conteúdos nos grupos já
existentes.
Quanto ao local de realização, um experimento de card sorting pode ser
presencial (com a presença física dos participantes) ou remoto (com o uso de
alguma ferramenta web), cada qual com suas vantagens e desvantagens.
No presencial é possível entrevistar os participantes sobre algum esquema de
categorização diferente e observar suas dúvidas durante o processo para entender
melhor o modo como pensam. Entretanto esse tipo de teste requer um espaço físico
adequado, apresenta maior consumo de tempo e, em geral, tem custo mais elevado.
Por outro lado, o teste remoto apresenta algumas vantagens, como eliminar a
barreira geográfica; acelerar o recrutamento de um maior número de participantes,
em menor tempo e com custo reduzido; e facilitar a administração do estudo
(WOOD, 2005; RIGHI, 2007). Righi (2007) diz que uma quantidade maior de
participantes provê uma maior validade estatística dos resultados.
Um estudo de Bussolon, Russi e Missier (2006) sugere que, apesar de não
contar com as orientações que seriam dadas num teste presencial, os resultados de
um teste de card sorting via web são tão bons quantos os obtidos na modalidade
presencial usando cartões de papel.
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Para documentar e analisar os dados coletados em um experimento de card
sorting pode-se utilizar desde simples planilhas32 de cálculo até diversas ferramentas
de apoio como, por exemplo, o EZSort/EZCalc33 e CardZort34, que facilitam essas
tarefas em um experimento presencial. O uso dessas ferramentas de apoio diminui
consideravelmente o tempo gasto para análise, e permite a identificação de diversos
tipos de classificação do conteúdo.
Aplicações web, mais recentes, permitem a condução do experimento de forma
on-line como, por exemplo, o WebCAT35, WebSort36 e o OptimalSort37. Em geral
essas ferramentas permitem enviar por email um convite e o link de acesso para os
participantes, e também efetuar as análises através de uma interface web.
2.3.5.2 Condução de um experimento de card sorting
Nesta seção é apresentado um resumo das fases que compõem um
experimento de card sorting, para fundamentar o experimento realizado neste
trabalho, apresentado na seção 5.
Diversos autores (MAURER e WARFEL, 2004; WOOD, 2005; NAKHIMOVSKY
et al., 2006; RIGHI, 2007, entre outros) descrevem como conduzir esse tipo de
experimento, que, em geral, possui uma fase de preparação e coleta de dados, uma
de análise e outra de validação dos resultados.
Em primeiro lugar, para conduzir um experimento de card sorting é necessário
dispor de um inventário do conteúdo que o site irá conter. Ele não é composto por
categorias de conteúdo, mas sim por itens de conteúdo, que tanto podem ser

32

Um conjunto de macros e templates para Excel pode ser encontrado em:
http://www.boxesandarrows.com/archives/analyzing_card_sort_results_with_a_spreadsheet_template.
php
33

EZSort e EZCalc: http://websort.net/EZCalc.zip

34

CardZort - http://condor.depaul.edu/%7Ejtoro/cardzort/

35

WebCat - http://zing.ncsl.nist.gov/WebTools/WebCAT/overview.html

36

www.websort.net

37

OptimalSort - www.optimalsort.com
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páginas web distintas quanto blocos de texto que representam determinada
informação.
No caso de um estudo presencial, a partir desse inventário, normalmente são
confeccionados cartões impressos que representam o conteúdo a ser classificado,
nos quais consta o título do conteúdo, um número sequencial de identificação do
cartão (usado apenas para facilitar o manuseio dos dados para análise) e podem ter
uma breve descrição do conteúdo (se o título não for muito claro). É necessário que
haja um conjunto de cartões para cada participante (ou grupo) que realizará o teste
simultaneamente com os outros. No caso de um estudo on-line, esses dados são
cadastrados na ferramenta escolhida. Em se tratando uma reestruturação, também é
possível adicionar itens de conteúdo que se pretende adicionar ao site no futuro.
Os participantes devem ser pessoas com conhecimento sobre o conteúdo a ser
classificado, e normalmente são escolhidos entre os usuários representativos do
público-alvo do site. A competência para classificar determinada informação de
múltiplas maneiras significativas é proporcional ao conhecimento do assunto
(FOSSUM; HALLER, 2005). Quando o site é voltado para múltiplas audiências, deve
haver representantes de cada uma delas, em quantidade proporcional à importância
da audiência (RIGHI, 2007).
Embora o objetivo seja conseguir uma forma de organização que faça sentido
para os usuários, também é possível, nesta fase, a participação de especialistas
como, por exemplo, arquitetos da informação, analistas de usabilidade ou pessoas
que atuem diretamente no atendimento do público-alvo, participando separadamente
ou em conjunto com os usuários. Essa situação pode ocorrer caso haja
impedimentos para a participação de um ou mais usuários (NAKHIMOVSKY et al.,
2006) ou se considere que as opiniões e os dados gerados por especialistas possam
influenciar positivamente nos resultados (WU; GORDON, 2007).
Os participantes recebem o conjunto de cartões ordenados de forma aleatória
(ou acessam essa lista na ferramenta on-line, se for o caso), e devem organizar os
itens de conteúdo separando-os em agrupamentos na forma de pilhas de cartões, da
maneira que lhes parecer mais lógica, como se esses itens fossem ficar numa
mesma opção de “menu” no site. Normalmente, só é permitido classificar cada item
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de conteúdo em um único grupo de classificação, mas é possível derivar o método
para permitir uma categorização duplicada (NAKHIMOVSKY et al., 2006).
Os participantes também podem agrupar as pilhas de cartões em grandes
grupos caso haja algum relacionamento entre elas, formando uma categoria mais
ampla. Em seguida devem dar nomes para cada grupo criado, com uma ou mais
palavras que melhor descreva o conteúdo do grupo, podendo também fornecer
sinônimos ou o rótulo que consideram mais apropriado para um item de menu
correspondente ao grupo.
A figura 7 a seguir mostra uma página web da ferramenta WebSort, durante um
experimento de card sorting remoto, em que cada participante cria os grupos que
deseja e associa os itens de conteúdo.

Figura 7 – Tela de Card sorting on-line utilizando a ferramenta WebSort.

2.3.5.3 Análise dos resultados do card sorting
Na descrição dessa etapa de análise considera-se a utilização de alguma das
ferramentas de apoio, citadas anteriormente, para facilitar o processo. Cada
participante (no caso de um experimento remoto), ou o condutor do teste, dá entrada
nos dados obtidos, informando quais itens de conteúdo foram arranjados em cada
grupo e o nome atribuído ao grupo.
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Em seguida, realiza-se um procedimento de análise estatística de agrupamento
(Romesburg, H.C. Cluster analysis for researches, 1984 apud WOOD, 2005),
também chamado de clustering ou cluster analysis.
É razoável supor que quanto maior a quantidade de participantes, maior será a
validade estatística dos resultados. Mas existem divergências entre os diversos
autores pesquisados em relação à quantidade mínima ou ideal de participantes
(TULLIS; WOOD, 2004; NIELSEN, 2004b).
A análise estatística de agrupamento é uma ferramenta de análise exploratória
de dados que ajuda a classificar diferentes objetos em grupos de forma que o grau
de associação entre dois objetos é maximizado se eles pertencem ao mesmo grupo
e minimizado em caso contrário. Ela é utilizada em diversas áreas do conhecimento
para organizar dados em estruturas significativas, isto é, para desenvolver
taxonomias (RIGHI, 2007).
Essencialmente,

a

análise

de

agrupamento

gera

uma

média

dos

grupos/categorias produzidos por cada participante do card sorting. O algoritmo
agrupa os itens de acordo com a sua similaridade em relação a cada um dos outros
itens do conjunto total, conforme classificado pelos participantes. Uma definição
simples do conceito de similaridade utilizada nesta análise é a frequência com que
dois itens são colocados em uma mesma categoria por todos os participantes.
Somando-se as matrizes de resultados de todos os participantes, é criada uma
matriz mostrando a contagem de frequência (chamada matriz de similaridade).
O resultado final da análise de agrupamento, com base nos dados da matriz de
similaridade, normalmente é representado na forma de um diagrama hierárquico
(também conhecido como dendograma, ou diagrama em árvore) que sumariza as
informações de todos os participantes, ilustrado pela figura 8 abaixo.

Figura 8 – Exemplo de diagrama hierárquico (dendograma).
Fonte: Elaborado pelo autor.
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Conforme Wood (2005), o dendograma é analisado da direita para a esquerda.
Quanto mais à direita, mais amplo é o agrupamento. Cada item é mostrado na parte
mais esquerda do diagrama como “folhas” de um determinado ramo da “árvore”, mas
todos os itens se juntam aos outros através de ramos mais próximos do “tronco” da
“árvore”. A partir do “tronco” e avançando da direita para a esquerda, os ramos se
dividem em dois ou mais ramos, cada um representando um grupo de itens que são
mais similares entre si e menos similares que os itens de outros ramos.
Reduzir a similaridade (visão mais à direita) implica em diminuir a quantidade de
grupos, por outro lado, quanto maior a similaridade (visão mais à esquerda) maior é
a quantidade de grupos, sendo que cada item deveria estar incluído em um grupo
com pelo menos dois itens (para que não haja nenhum item isolado). Por ser
baseado na média, em geral o resultado final não corresponde exatamente a
nenhum

dos

agrupamentos

sugeridos

por

cada

um

dos

participantes

individualmente, mas fornece um resultado objetivo, que serve de base inicial para a
estrutura de organização, mas que necessita de uma quantidade significativa de
julgamentos e decisões antes da definição da organização final (WOOD, 2005).
Os nomes sugeridos pelos participantes do experimento compõem, em tese,
uma nomenclatura que faz sentido para o público-alvo, e no intuito de obtê-la,
procede-se então com a etapa de análise da nomenclatura dos grupos. Geralmente,
diferentes participantes sugerem diferentes nomes para seus grupos. No entanto,
muitas vezes é possível observar algum padrão de nomenclatura ao se analisar as
sugestões fornecidas pelos participantes, como, por exemplo, nomes de grupos
usados mais frequentemente para rotular o mesmo tipo de informação (WOOD,
2005).
2.3.5.4 Testes da organização gerada por card sorting
Uma das formas recomendadas para se validar a organização resultante de um
estudo de Open Card Sorting é através da realização de um estudo de Closed Card
Sorting (SINHA; BOUTELLE, 2004; HUDSON, 2005). Nesse caso, outros
participantes são chamados para classificar os itens de conteúdo nas categorias
definidas pelo primeiro estudo. Analisando se os participantes têm facilidade, ou
não, para classificar os itens de conteúdo nas mesmas categorias pré-definidas, é
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possível detectar se continuam existindo casos de ambiguidade e de incerteza e,
dessa forma, fornecer subsídios para o projetista refinar a estrutura de organização.
O objetivo é testar apenas o esquema de organização, isolado de outros fatores,
como a rotulação, o sistema de navegação e aspectos gráficos, que poderiam influir
na validação (NAKHIMOVSKY et al., 2006).
Maurer (2003) sugere uma técnica de avaliação baseada em cenários no qual os
usuários utilizam a estrutura de organização criada a partir do open card sorting,
mostrada apenas na forma de cartões, para procurar itens ao invés de classificá-los
novamente. Neste caso, a tarefa de busca pelos itens deve evidenciar se a
categorização proposta está suficientemente boa. Já Nakhimovsky e seus
colaboradores (2006) utilizam um protótipo de site que implementa a estrutura de
organização produzida pelo card sorting, despojada de outros aspectos gráficos,
com o objetivo de avaliar (i) o tempo gasto pelos participantes para completar
determinadas tarefas pré-definidas; (ii) a taxa de erros (percentual de usuários que
pensaram ter completado a tarefa com sucesso, mas que erraram); e (iii) a taxa de
abandonos (usuários que não conseguiram completar a tarefa).
Maurer e Warfel (2004) observam que, por ser centrada no conteúdo, a estrutura
gerada com a técnica de card sorting pode não ser a mais adequada ao público-alvo
porque é possível que os participantes não considerem que a forma de classificar o
conteúdo esteja relacionada com o modo como eles irão usar a estrutura para
completar uma tarefa de pesquisa exploratória, que envolve a coleta de múltiplos
pedaços de informação para tomada de decisões ou entendimento de um assunto e,
por isso, podem classificar com base apenas em características superficiais, como
os diferentes tipos de documentos.
Entretanto, as duas técnicas de avaliação baseadas em cenários, descritas
acima, fazem uso apenas de itens de conteúdo bem conhecidos, ou seja, o usuário
realiza uma tarefa para localizar um item bem específico. Portanto, a adequação da
estrutura de organização para usuários com objetivos de uma pesquisa exploratória
não é avaliada por elas.
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2.4

Considerações sobre os fundamentos desta seção
Nesta parte da revisão da literatura não se objetivou abordar todos os aspectos

estudados pela disciplina, nem todas as etapas de um projeto de arquitetura da
informação (que envolvem,

por exemplo, a pesquisa,

estratégia,

projeto,

desenvolvimento, implantação e administração).
Foi apresentado um breve resumo sobre os fundamentos e principais
componentes da arquitetura da informação de web sites, com foco nas formas de
organização esse tipo de espaço informacional, para padronizar os conceitos que
são utilizados no decorrer deste trabalho.
Também foi apresentada a técnica de card sorting, que, como dito
anteriormente, por ser uma ferramenta muito usada pelo arquiteto de informação
para obter uma aproximação do que seria uma organização consensual para o site,
foi utilizada num dos experimentos realizados neste trabalho.
Entretanto, para uma melhor avaliação da estrutura de organização, é
necessário entender não apenas na estrutura do site, mas também a relação entre
os objetivos dos usuários e o conteúdo, e como os usuários se comportam quando
eles procuram por informação no site, assuntos esses que serão abordados na
seção a seguir.
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3

PESQUISA EM AMBIENTES INFORMACIONAIS
Nesta seção são apresentados estudos sobre o comportamento dos usuários

quando procuram alguma informação em sites, incluindo, nesse ponto, a Teoria do
Forragear

Informação,

objetivando

entender

como

o

conhecimento

sobre

determinados aspectos comportamentais dos usuários pode ajudar a projetar melhor
a organização do conteúdo de um site. Como o foco deste trabalho é a construção
de uma organização centrada no usuário, nesta seção também são apresentados
estudos sobre as tendências da chamada web sócio-semântica, as quais visam
incentivar uma maior participação e colaboração dos usuários, como forma de
analisar se essas tendências se relacionam com a aquisição de senso comum
desses usuários, um tema que será apresentando posteriormente, na seção 4.
3.1

Pesquisas exploratórias em web sites
Um projeto de arquitetura da informação analisa o usuário e as razões pelas

quais ele visita um site. Modelar o comportamento dos usuários abrange questões
sobre que tipo de informação o usuário quer, quanta informação é suficiente e como
o usuário interage com a arquitetura. Entretanto, nem sempre há uma resposta certa
para o que o usuário procura. Segundo Morville e Rosenfeld (2006), há quatro tipos
comuns de ações realizadas na web pelos usuários para procurar informação:
•

Busca (de um item bem específico): ocorre quando o usuário sabe
exatamente a informação que procura, por exemplo, o endereço de um
restaurante.

•

Pesquisa exploratória: ocorre quando o usuário não sabe exatamente o
que procura, mas precisa coletar múltiplos pedaços de informação para
entendimento de um assunto ou tomada de decisões, como, por exemplo,
aprender sobre os diversos tipos de planos de aposentadoria ou procurar
e comparar hotéis que satisfaçam algumas condições.

•

Pesquisa exaustiva: quando o usuário busca por qualquer coisa sobre um
determinado tópico, por exemplo, aprender mais sobre aspectos da
doença de um parente.
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•

Recuperação de um item: ocorre quando o usuário quer recuperar um
item que ele já havia encontrado anteriormente e para o qual possui
alguma referência de localização.

Um estudo (PIROLLI, 2007, p53-56) que analisou os tipos de tarefas reais que
as pessoas consideraram como importantes feitas na web identificou que a maior
parte dessas tarefas (71%) envolve a coleta de múltiplos pedaços de informação
(pesquisa exploratória ou exaustiva) e apenas 25% refere-se a pesquisar
informações específicas (como por exemplo, achar um determinado fato ou
documento).
Dada a importância estatística das pesquisas exploratórias e das pesquisas
exaustivas, as considerações sobre aspectos da encontrabilidade em função da
organização de sites, apresentadas neste trabalho, são elaboradas tendo como foco
principal esses tipos de pesquisas.
Diversas teorias explicam por que e como uma pessoa procura informação
(FERREIRA, 1997). Modelos como o Sense Making, elaborado por Brenda Dervin,
(CASE, 2002) e o Information Search Process - ISP (KUHLTHAU, 2004), mostram
como as emoções e incertezas afetam a qualidade e a natureza da pesquisa e dos
seus resultados, enquanto as pessoas procuram por informação.
Segundo Dervin38 (1983 apud FERREIRA, 1997), a abordagem do SenseMaking assume que toda informação é subjetiva, e a busca e uso da informação são
vistas como atividades construtivistas. Quando o indivíduo se depara com uma
situação onde seu conhecimento não é suficiente para superar algum obstáculo que
o impede de atingir seu objetivo, devido a lacunas no seu quadro de referências
interno, ele precisa adquirir um novo conhecimento e para tanto planeja e executa
uma estratégia de busca de informação.
Segundo Ferreira (1997), “qualquer tentativa de descrever padrões de busca de
informação deve admitir o indivíduo como o centro do fenômeno, e considerar a
visão, necessidades, opiniões e danos desse indivíduo como elementos significantes

38

DERVIN, B. An overview of Sense-Making research: concepts, methods and results to date.
International Communications Association Anual Meeting. Dallas, 1983.
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e influentes que merecem investigação. Necessidades de informação, ainda, devem
ser definidas em plano individual, destacando-se atenção para o tempo e espaço
específicos experimentados pelo elemento em particular” (grifo da autora).
Marchionini39 (1995 apud TOMS, 2002) desmembra a procura por informação
em uma série de subtarefas procedurais, tais como definir o problema, selecionar
tópicos ou fontes e investigar o tópico além de aspectos de comportamento humano
na interação com um sistema de informação, e define uma tarefa de informação
como “a manifestação de um problema de alguém que procura informação e que
direciona as ações de busca”.
Por outro lado, segundo Toms (2002), na web as pessoas não apenas procuram
informação, mas mergulham elas mesmas em um corpo de informação,
transformando a busca por informação em uma “experiência” e em um processo
mais rico do que aquele previamente oferecido para tarefas de informação na era
pré-web.

Apesar

de

a

natureza

das

tarefas

de

informação

não

variar

significativamente (ao menos em termos de alto nível) entre o ambiente pré-web e o
atual, a arquitetura da Web possibilita múltiplos tipos iterativos de interação que
seriam impossíveis, complicados ou tediosos sem ela. Antes da Web, muitas das
técnicas usadas para completar uma tarefa não eram integradas dentro de um
mesmo sistema, e requeriam diferentes habilidades e competências, como, por
exemplo, saber identificar e localizar um livro.
As tarefas de informação podem ser classificadas em dois grupos (HOPPE;
SCHIELE, 1992 apud TOMS, 2002): as independentes e as dependentes do
dispositivo. As tarefas de informação do primeiro tipo são conceituais e analíticas,
enquanto que as do segundo tipo são aquelas que necessitam de dispositivos de
informação para resolver o problema.
O comportamento dos usuários na Web pode ser influenciado conforme as
funcionalidades dos web browsers (CHOO, DETLOR e TURNBULL, 2000). Alguns
utilitários (como por exemplo, o Surfulater40) e novos tipos de web browsers,
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possuem facilidades adicionais para manusear muitos textos e coleções de
documentos (BIER et al., 2004; SUH et al., 2002), e existem limitações advindas do
uso de web browsers em dispositivos móveis, como por exemplo, o tamanho
diminuto da tela (MARCONDES, 2006). Apesar da lista de micro-tarefas necessárias
para resolver um problema simples de informação variar significativamente de
dispositivo para dispositivo, segundo Toms (2002) na web são as diferenças
individuais e a qualidade da arquitetura da informação (entre outras funcionalidades)
que determinam o sucesso da interação, aproximando-se da característica de
independência do dispositivo.
Outros

modelos

foram

desenvolvidos

com

o

intuito

de

descrever

o

comportamento dos usuários durante a pesquisa por informação, como por exemplo,
o modelo conhecido como “berry-picking”, no qual o usuário começa com uma
necessidade de informação, formula uma requisição e, então, se move
iterativamente através dos caminhos complexos do sistema de informação pegando
pedaços de informação (“berries”) durante o caminho. Neste processo, o usuário
pode modificar sua requisição conforme aprende mais sobre o que ele precisa e que
tipo de informação está disponível no sistema (BATES, 1989 apud MORVILLE;
ROSENFELD, 2006).
Segundo alguns autores (WHITE e DRUCKER, 2007; FERRARA, 2008),
também é possível identificar padrões de comportamento dos usuários ao utilizar um
mecanismo de busca, padrões que variam conforme o estilo cognitivo e a
experiência do usuário em usar esses mecanismos. Ferrara (2008) aponta que um
mesmo usuário pode adotar comportamentos diferentes conforme seu domínio no
assunto da pesquisa, o tipo de objetivo que ele possui no momento e idiossincrasias
situacionais (tais como o contexto da pesquisa, o ambiente em que ela é feita e
pressões externas).
Em geral um site propicia ao usuário muita liberdade de escolhas, como navegar
por caminhos incertos, usar o botão BACK do navegar, alternar entre navegação e
busca, ter seu foco de interesse alterado ao notar links sobre novos assuntos, ou
mesmo navegar sem um objetivo muito específico (caso em que até já existe um
novo verbo, o de “surfar” na web). Toms (2002) e Peter Morville (apud JONES et al.,
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2006, p.67) consideram que a complexidade da interação com a informação não é
passível de ser bem expressa nos modelos típicos da interação humanocomputador. Em sistemas direcionados a ações previsíveis, o usuário interage com
a tarefa de informação somente de acordo com a forma limitada como esta foi
implantada no sistema, tal como realizar uma transação em um caixa bancário
eletrônico ou jogar um jogo de computador. Porém, em sistemas que apoiam a
pesquisa por informação, cada ação realizada é resultado de um conjunto de
intrincados pontos de decisão (SIMON; YOUNG41, 1988 apud TOMS, 2002), tal
como ocorre em tarefas complexas e não-estruturadas de resolução de problemas
realizadas em ambientes interativos sob controle do usuário, e que por isso não
podem ser reduzidas a caminhos previsíveis.
Outra linha de pesquisa, que estuda como a arquitetura da informação de um
site influencia o comportamento dos usuários enquanto buscam por informação,
melhorando ou prejudicando a facilidade com que eles encontram a informação que
procuram, é a Teoria do Forragear Informação, que é apresentada a seguir.
3.2

Teoria do forragear informação
No presente trabalho, usa-se o termo forragear com os sentidos de “vasculhar,

remexer, à procura de algo” ou “o ser vivo procurar alimento, lançando mão de
estratégias especializadas, desenvolvidas no âmbito da espécie” (Dicionário
Houaiss, 2001), conforme o contexto.
Em 1976, o biólogo Eric Charnov elaborou a Teoria do Forragear (“Foraging
Theory”) que diz que os animais, sempre que possível, quando saem em incursões
de pilhagem ou busca de alimentos, fazem escolhas que maximizam o custobenefício (“estratégia do ideal”). Por exemplo, uma raposa faminta podendo escolher
entre caçar um suculento coelho e um minúsculo rato silvestre, pode acabar
escolhendo perseguir esta última presa por ser mais fácil de capturar (melhor retorno
de energia), apesar de o coelho ter maior valor energético. É uma estratégia do
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máximo benefício para o mínimo esforço, com base na taxa de retorno. Essa teoria
tem sido largamente usada por antropólogos para explicar todo tipo de
comportamento humano, desde preferências por comida até padrões de ocupação
de terras (PIROLLI, 2007).
Em 1992, os pesquisadores Peter Pirolli e Stuart Card, do Centro de Pesquisas
Palo Alto (PARC) da Xerox, elaboraram a Teoria do Forragear Informação
(“Information Foraging Theory“) para explicar como as pessoas se comportam
durante incursões em busca por informação para resolver problemas reais, ou seja,
ao forragear informação (PIROLLI, 2007).

Segundo esses pesquisadores, as

pessoas navegam em espaços de informação seguindo pistas em direção à presa
que eles estão caçando, alterando estratégias e tecnologias de acordo com as
circunstâncias. As pistas (sinais perceptivos) fornecem o que se pode chamar de
cheiro da informação, um senso subjetivo do usuário sobre o valor e o custo de se
acessar uma página em relação ao seu objetivo.
Quando as pessoas pesquisam informações em web sites à procura de suas
respostas, ou em qualquer espaço de informações, elas exibem o mesmo
comportamento que animais caçando suas presas (CHALMERS, 2000). Numa
analogia aos termos “carnívoros” e “herbívoros”, essas pessoas se tornariam
verdadeiros “informívoros” (“informavores”, em inglês) na caça por informação. O
termo sugere que nós somos uma espécie que vive para processar e comunicar
informação.
Cientistas cognitivos utilizam o termo “informívoro” para se referir à nossa
habilidade para manipular representações do mundo externo dentro de nossas
mentes e transmitir informação para outras pessoas através da linguagem,
habilidade essa que distingue os humanos dos seres de outras espécies. A
cunhagem desse termo é normalmente atribuída ao psicólogo George Miller, em
meados de 1980, mas foi popularizado nos anos 90 devido aos trabalhos de Daniel
Dennett e Steven Pinker (PIROLLI, 2007).
Segundo Pirolli (2007), um dos conceitos utilizados pela Teoria do Forragear
Informação é o de “suficientemente satisfatório” que, segundo Krug (2000), é o
comportamento mais comum de como as pessoas tomam decisões atualmente. O
conceito clássico de “homem racional” assume que, quando as pessoas tomam

58

decisões, elas usam toda a informação sobre as alternativas disponíveis e escolhem
a melhor. Segundo o conceito de “satisficing”

42

(“suficientemente satisfatório”, em

tradução livre do neologismo oriundo da junção entre "satisfy" e "suffice") introduzido
pelo prêmio Nobel de economia Herbert Simon (1957), atualmente as pessoas
atuam sob “racionalidade limitada” (“bounded rationality”), onde há limites de tempo
e de recursos que provocam grandes impactos na tomada de decisões. As pessoas,
em geral, diante de grande volume de informações e necessidade de tomar decisões
complexas, não possuem recursos infinitos de tempo para gastar ao fazer uma
pesquisa exaustiva por todos os caminhos em busca da melhor resposta possível
para uma questão, e dessa forma, tendem a minimizar o trabalho cognitivo43, não
atingindo a “maximização” absoluta de suas decisões e se contentando, então, com
uma solução “suficientemente satisfatória”. Por isso, suas escolhas são baseadas
nas suas necessidades de maior importância mais do que simplesmente em um
processo racional, e, se diminui sua capacidade para encontrar informações
relevantes, os usuários abandonam a navegação. Dessa forma, aumentar a
encontrabilidade é um fator crucial para o sucesso de um site.
Pirolli (2007) diz que como os mecanismos de busca classificam os resultados
das consultas ordenados de forma que os resultados mais relevantes sejam listados
primeiro, quando os usuários fazem uma varredura nas páginas de resultados, a
probabilidade da relevância dos documentos diminui conforme o número de itens
analisados, e essa seria a razão de porque mais de 80% das pessoas não passarem
da terceira página dos resultados de uma pesquisa.
Segundo Nielsen (1997) e Krug (2000), as pessoas tendem a gastar pouco
tempo lendo a maioria das páginas na web (salvo os casos em que encontram algo
que realmente lhes interesse) e, em vez disso, tendem a apenas passar os olhos
pelo texto procurando por palavras ou frases que lhes chamem a atenção. De fato,
estudos que monitoram o movimento dos olhos dos usuários em frente a telas
("eyetracking") mostram que os usuários fixam os olhos mais tempo em algumas
áreas da tela do que em outras (NIELSEN, 2006).

42

http://en.wikipedia.org/wiki/Satisficing

43

http://www.usabilityfirst.com/glossary/term_1067.txl

59

3.2.1 O conceito de cheiro da informação
Nielsen (2003) considera que a Teoria do Forragear Informação é o conceito
mais importante que emergiu das pesquisas de Interação Humano-Computador
(IHC) desde 1993, e que o seu desdobramento mais importante foi o do conceito de
“Cheiro da Informação” (tradução livre de “Scent of Information”), em alusão ao
cheiro que os animais sentem pelo faro quando estão caçando uma presa.
O cheiro da informação é produzido por sinais (pistas) associados aos links, que
os usuários usam de forma subjetiva para prever a possível utilidade do conteúdo
distante em relação ao seu objetivo (CHI et al., 2001; PIROLLI, 2007), ilustrado pela
figura 9 a seguir. Sinais associados podem ser o texto do rótulo do link, a grafia da
URL ou textos e figuras que circundam o link, os quais são usados pelo forrageador
de informação, faminto, para calcular a utilidade do caminho apontado. Segundo
esses autores, os forrageadores procuram por caminhos de informação ricos em
termos de cheiro da informação, e abandonam esses caminhos quando sentem que
a taxa de retorno esperada está diminuindo.

Figura 9 – Sinais que proveem pistas sobre conteúdo distante.
Fonte: Adaptado de (CHI et al., 2001, p.2).

A teoria elaborada pelos pesquisadores do PARC foi popularizada e técnicas
específicas sobre como aumentar o cheiro da informação foram desenvolvidas,
notadamente pelos trabalhos, entre outros, de Jared Spool (User Interface
Engineering44), Jakob Nielsen e Donald Norman (Nielsen/Norman Group45) e do
próprio Peter Pirolli (PIROLLI, 2007), sendo tema constante de trabalhos
apresentados em recentes congressos (User Experience Conference 2005, 2006 e
2007 e User Interface Conference 2006 e 2007.
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3.2.2 Palavras-gatilho
Palavras-gatilho (“trigger words”) são palavras ou frases que o usuário associa a
um conteúdo existente nas páginas do site e que influenciam, com maior ou menor
força, os usuários em suas escolhas de navegação (SPOOL; PERFETTI; BRITTAN,
2004).
O cheiro da informação fica mais forte quando as páginas, ou os links do
sistema de navegação apresentam as palavras-gatilho corretas, de fácil leitura e
entendimento. Jargões e “links atraentes”, mas sem significado para o usuário,
deixam-no confuso. E, uma vez utilizado um determinado link de palavra-gatilho, o
usuário espera encontrar essas palavras na próxima página. Caso isso não ocorra
(“palavras que faltam”), o usuário perde a confiança de que esteja na trilha certa.
Pirolli (2007) diz que as palavras-gatilho funcionam de acordo com um processo
de propagação de ativação de idéias (“spreading activation models”), uma técnica
utilizada para modelar como a memória humana funciona, que assume que a mente
associa idéias entre si de acordo com leis psicológicas: um leve odor de perfume
pode fazer alguém se lembrar da namorada, da ocasião em que ela usou o perfume
e até do gosto do vinho que tomaram. Algum sinal (no caso, o perfume), ativa uma
idéia dormente no cérebro, e essa idéia ativa outra, sucessivamente.
Os usuários navegam no site através de links, os quais precisam comunicar um
rastro forte para o conteúdo que ele conduz, e esse rastro é mais forte quando o link
se apresenta aos usuários com as palavras-gatilho certas. Em geral, links nos
painéis de navegação representam uma grande quantidade de informação, mas
normalmente são muito curtos e concisos, na forma de uma a três palavras de
comprimento, e, por isso, nem sempre proporcionam ao usuário uma correta
percepção do conteúdo para o qual esses links direcionam. Segundo Spool, Perfetti
e Brittan (2004) os links funcionam melhor quando são longos o suficiente para
aumentar as chances de as palavras-gatilho importantes para os usuários aparecem
no link, e ao mesmo tempo curtos o suficiente para que os usuários encontrem a
palavra com facilidade. Segundos esses autores, preferivelmente ao predominante
princípio de que “quanto mais curto é melhor”, um descritor de link contendo muitas
palavras-gatilho proporciona melhor cheiro da informação que descritores curtos.
Seus estudos apontam que links funcionam melhor quando possuem entre 7 e 12
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palavras de comprimento, ou seja, longo o suficiente para aumentar as chances de
que as palavras-gatilho de um usuário apareçam em um link, mas ainda curto o
suficiente para deixar que o usuário encontre a palavra facilmente (cabe notar que
os estudos desses autores foram feitos com textos em inglês). Mas links formados
por apenas uma palavra podem funcionar bem, dependendo do contexto,
principalmente se ao redor existirem outros sinais que transmitem o cheiro correto da
informação.
3.2.3 O custo de forragear informação
Insetos na fase de acasalamento voam sem direção à procura do rastro de
feromônios sexuais (substâncias químicas secretadas por indivíduos da mesma
espécie), e quando encontram um vento com presença de feromônios de forma
constante e uniforme, seguem diretamente o caminho indicado. De forma
semelhante, segundo Pirolli (2007), diante de uma tarefa complexa de busca por
informação, os usuários executam muito mais passos de navegação à procura de
pistas em ambientes com um nível “baixo” de cheiro direcional da informação do que
em ambientes com rastros adequadamente construídos.
Segundo Spool, Perfetti e Brittan (2004), os usuários de web sites querem que
cada uma de suas ações (ou cliques de mouse) os conduza a uma informação mais
específica, com a expectativa de encontrar o conteúdo que eles precisam. Para isso,
quando sentem um rastro que pode levá-los à informação desejada, eles o seguem
até seu conteúdo. Conforme o rastro da informação fica mais forte, eles ficam mais
ansiosos. Quando eles perdem o rastro, voltam um passo atrás até achá-lo
novamente.
O nível do cheiro da informação é calculado usando modelos de propagação de
ativação de idéias (“spreading activation models”) e esse valor necessita de duas
considerações (PIROLLI, 2007): 1) a contagem é baseada no total de idéias ativadas
propagadas para cada sinal existente na interface em relação ao objetivo de
informação do usuário, e, portanto, é uma medida relativa que varia de um objetivo
para outro; e 2) o “alto cheiro” de uma página inicial é avaliado em relação às
páginas iniciais de outros sites.
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Estudos empíricos (CARD et al., 2001) mostram que a web é formada por
inúmeras “regiões ou campos de informação” (por exemplo, web sites, a lista de
resultados de uma busca, ou mesmo áreas dentro de um site, relacionadas a um tipo
específico de conteúdo ou de atividades) e que sites tendem a ter mais links para
outras páginas dentro do mesmo site que para outros sites. Nessa concepção, o
termo “região” sugere uma localidade no qual “distâncias” (termo explicado adiante)
dentro de uma mesma região são menores do que entre regiões, e que é mais fácil
navegar e processar informação que reside dentro de uma mesma região do que
navegar e processar informação através de regiões.
Segundo Pirolli (2007), a diminuição de retornos (conteúdos de interesse do
usuário) dentro de regiões de informação é comum, porque, em geral, a informação
encontra-se distribuída de forma fragmentada. Para isso, cita um estudo46 em que
especialistas identificaram 14 principais fatores de risco de melanomas que seriam
de interesse para pacientes, e no qual identificaram que, enquanto poucos sites
apresentavam todos esses riscos, muitos sites apresentavam ao menos um dos
fatores. Fazendo-se uma pesquisa sobre páginas relacionadas ao assunto
“melanoma”, verificou-se que seria necessário ao usuário visitar, em média,
aproximadamente 25 páginas para encontrar todos os fatores de risco identificados
pelos especialistas.
Estudos de Card e colaboradores (2001) mostram que os usuários têm
propensão a escolher entre links baseados no cheiro da informação (“scentfollowing”) e a mudar para outra região de informação (outro site ou novo uso de
mecanismo de busca) quando o cheiro da informação (um indicador aproximado de
utilidade) no site corrente torna-se “baixo”, ou seja, fica abaixo da média do cheiro da
informação encontrado nas outras páginas.
Um experimento realizado por Pirolli (2007) analisou diversas sequências de
páginas visitadas por usuários em sites durante a realização de uma tarefa de
pesquisa por determinadas informações. A partir da primeira página visitada em
algum site (página inicial), que indicava rastro das informações desejadas, o usuário
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navegava por páginas intermediárias até chegar a alguma página (última página) em
que resolvia abandonar o site.
Para cada página visitada, um grupo de dez especialistas estimou uma medida
de cheiro da informação através do julgamento da relevância da página e da
aparente relevância dos links existentes em relação ao objetivo da tarefa,
classificando-os em uma escala de quatro pontos (“0 - Não relevante”, “1 - Pouco
relevante”, “2 - Relevância mediana” e “3 - Altamente relevante”), e obteve-se a
média geométrica das notas para cada página e links. Observou-se que os usuários,
ao realizar a pesquisa, preferiam selecionar os links que aparentavam maior
relevância (segundo a pontuação atribuída pelos especialistas), e abandonavam a
navegação quando o nível de relevância da página e dos links existentes decaía
para abaixo da média em relação às páginas anteriormente visitadas.
A figura 10 a seguir mostra a medida do cheiro da informação de cada página da
sequência visitada em um site antes de o usuário abandoná-lo, e a média do cheiro
de todas as páginas visitadas pelos participantes (linha tracejada). É possível
observar que inicialmente o cheiro da informação é alto, e que quando este decai
para abaixo da média, o usuário muda para outro site ou para uma nova interação
com mecanismos de busca.

Figura 10 – Nível do cheiro da informação ao usuário abandonar o site.
Fonte: (PIROLLI, 2007, p.62).
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Este estudo também aponta que os usuários tendem a realizar mais transições
de páginas dentro de um site do que entre sites, e que iniciar a navegação com um
alto nível de cheiro da informação está associado a uma navegação mais longa
(mais páginas visitadas) dentro do site.
O problema com o qual o forrageador da informação se depara quando diminui o
retorno do cheiro da informação é se continua investindo esforços na trilha atual ou
se busca uma nova. A questão é similar com aquela em que um animal se depara
forrageando por comida, ilustrada pela figura 11, apresentada a seguir, baseada no
Teorema do Valor Marginal de Charnov (1976 apud PIROLLI, 2007, p.31).
O intervalo de tempo tb representa o montante de tempo gasto para encontrar
uma nova região de busca. Uma vez que ela é encontrada, forragear dentro dela
durante um intervalo de tempo (tw) retorna certa quantidade de energia (por
exemplo, medida em calorias) que varia como uma função (g) do tempo (t). Após
certo tempo de buscas na área, o retorno da função g diminui. A função de ganho
(g) começa a subir apenas depois do intervalo tb, representando o fato de que se
leva tb tempo para ir da última região para uma nova.

Figura 11 – Teorema do Valor Marginal de Charnov.
Fonte: PIROLLI, 2007, p.8.

O modelo representado assume que o animal forrageador melhora a taxa de
ganho total, R, que caracteriza a soma de energia ganha por unidade de tempo de
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procura, ou o total ganho de energia (calorias) em uma região dividido pelo tempo
gasto viajando de uma região para a próxima (tb) mais o tempo gasto forrageando
dentro de uma região (tw):

(3)
O total otimizado de tempo, que ocorre no ponto t*, a ser usado em uma região
é aquele que produz a máxima taxa de ganho, R* :

(4)
O gráfico (do Teorema do Valor Marginal de Charnov) basicamente mostra que
um forrageador deve deixar a região quando a taxa de ganho se torna menor do que
a que poderia ser alcançada mudando-se para uma nova região.
De forma similar, Pirolli (2007) diz que o objetivo em sistemas de interação entre
o ser humano e a informação tende a maximizar o valor do conhecimento externo
adquirido em relação ao custo da interação. Este poderia ser expresso da seguinte
forma:

(5)
Esse autor, para exemplificar as idéias de valor esperado e custo de interação,
apresenta o caso de uma pessoa que procura um hotel (ou comprar determinado
produto) e utiliza-se de um site de comparação de preços. Se o valor inicialmente
estimado do preço que seria pago é representado por X, e após uma pesquisa de
preços consegue-se um produto mais barato de preço Y, então o valor do
conhecimento adquirido na web poderia ser representado como X – Y – C, onde C é
algum tipo de medida do custo do ganho de conhecimento. Hipoteticamente, se o
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preço estimado inicial (X) fosse de $ 86, e após uma pesquisa, que demorasse 13
minutos, o melhor preço encontrado (Y) fosse de $ 66, e o custo do tempo do
pesquisador fosse estimado em $ 10 por hora consumida, então o custo da pesquisa
seria de aproximadamente 13 min. /60 min. x $ 10/hora = $ 2 e, portanto, o valor do
conhecimento do site seria de $ 86 - $ 66 - $ 2 = $ 18. Esse exemplo é meramente
ilustrativo, e problemas reais requerem uma análise mais complexa sobre o valor do
conhecimento. Mas esse autor considera que melhorar a estrutura do site pode ser
determinante na taxa de ganho em relação ao novo conhecimento adquirido e
minimizar o custo de mudança entre regiões de pesquisa.
Segundo Pirolli (2007), para tarefas que exigem a navegação em redes
complexas de informação, pequenas perturbações na exatidão do cheiro da
informação podem causar mudanças qualitativas no custo da navegação, sendo que
um alto nível de cheiro da informação possibilita que o usuário chegue relativamente
mais rápido a seu objetivo, se comparado a um baixo nível do cheiro da informação.
Para exemplificar, esse autor apresenta o caso de uma situação idealizada, em que
o usuário procura por informações navegando por páginas organizadas em forma de
uma estrutura de árvore hierárquica, e em que a navegação envolve escolher
caminhos a seguir dentro do conjunto de links apresentados em cada página. O
usuário explora os ramos da árvore e, se estes resultam improdutivos, retorna para a
página anteriormente visitada (ramo superior). Em uma pesquisa exaustiva, sem um
objetivo definido, todos os nós da árvore seriam percorridos, enquanto que,
probabilisticamente, uma navegação aleatória em busca de um alvo definido (por
exemplo, a informação existente em uma página, que, em tese, o usuário procura)
existente no último nível da hierarquia deveria terminar, em média, após percorrer
cerca de metade do total de caminhos possíveis.
Pirolli (2007) argumenta que o cheiro da informação pode ser usado como uma
heurística para melhorar esse tipo de pesquisa e que, em cada nó da árvore
(página), os caminhos irrelevantes podem ser eliminados pelo cheiro da informação
associado aos links correspondentes. Ele define como fator de falso alarme (f) a
probabilidade de falha na eliminação dos links incorretos, variando de f = 0 (todos os
caminhos incorretos eliminados e um perfeito cheiro da informação) a f=1 (nenhum
caminho incorreto eliminado).
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A quantidade de navegações improdutivas aumenta conforme a profundidade
(d) da árvore, a quantidade de alternativas disponíveis em cada ponto de decisão
(b), e o fator de falso alarme (f). Por exemplo, suponha uma estrutura com três
níveis, e que a partir de uma página inicial existam 10 alternativas possíveis de
navegação (cada uma conduzindo a uma página diferente), e que cada uma dessas
páginas possua também 10 alternativas de navegação. Ou seja, a partir da primeira
página temos dois níveis de profundidade (d=2), e um fator de ramificação (b) de
valor 10 que corresponde à média do número de decisões possíveis em cada nó.
Uma navegação exaustiva total percorreria 100 nós possíveis (10 x 10). Caso o
usuário seguisse uma trilha sem erros (f=0), bastaria percorrer dois nós para acessar
uma página desejada no último nível da hierarquia. Para um fator de falso alarme
constante f=0,5, uma pesquisa aleatória poderia percorrer de no mínimo 2 a 25 nós
(5 x 5) antes de o usuário encontrar a página desejada.
Pirolli (2007) observa que quanto mais profunda e extensa a navegação, maior é
o custo de “falsos alarmes” de baixo cheiro da informação, visto que o usuário tende
a navegar por muito mais páginas antes de encontrar a página desejada. Segundo
esse autor, conforme aumenta o fator de falso alarme, o custo de pesquisa passa de
um crescimento linear para exponencial e, por isso, pequenas melhorias no fator de
falsos-alarmes associado a links individuais podem afetar dramaticamente a
usabilidade e o custo de navegar por extensas coleções de páginas.
Segundo Spool, Perfetti e Brittan (2004), os usuários não se importam em
navegar por um grande número de páginas se sentem que estão ficando mais perto
da informação desejada a cada clique, porém, um estudo de Galletta e
colaboradores (2006) acrescenta que a navegação em sites “profundos”, e nãofamiliares para o usuário, é sete vezes mais lento que navegar em sites familiares
“rasos” (poucos níveis de profundidade).
3.2.4 Fatores que bloqueiam o cheiro da informação
Um estudo de Spool, Perfetti e Brittan (2004) apontou que diversos tipos de
falhas de projeto dificultam a tarefa de encontrar as informações procuradas, sendo
possível observar que, em alguns sites, grande parte dos usuários aperta o botão
“VOLTAR” sempre no mesmo ponto e que certos tipos de links sempre funcionam
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bem quando postos de um determinado modo. Segundo esses autores, também é
comum que o usuário não consiga mais voltar para a trilha correta quando, de início,
ele segue uma trilha errada em busca da informação desejada. Dentre as diversas
falhas de projetos que impedem o cheiro da informação trabalhar, a pesquisa desses
autores nomeou, por exemplo: “síndrome do iceberg”, “links camuflados”, “cegueira
por banners”, “links que mentem”, “palavras que faltam”, “links de nomes atraentes”
e “links inapropriados”. Algumas dessas falhas serão descritas a seguir a título de
exemplo.
A análise dos resultados da pesquisa sugere que os usuários não se importam
em fazer rolagem da página (“scrolling”) para encontrar o que procuram, mas que
eles deixam de fazê-la quando elementos horizontais da página sugerem que não há
mais nada para se ver abaixo. Se há conteúdo que eles julguem irrelevante, ou
propaganda, logo após uma dobra da página – a linha imaginária na página a partir
da qual os usuários precisam fazer rolagem pra encontrar mais informação – o
cheiro da informação fica bloqueado (“síndrome do iceberg”) porque eles assumem
que o conteúdo abaixo dali é do mesmo tipo irrelevante que o já visto, e por isso
deixam de fazer a rolagem da página, perdendo a chance de encontrar informação
significante.
Links na forma de figuras, que mais parecem algo decorativo que funcional,
podem ocasionar o efeito de “camuflagem” e enganar os usuários acostumados com
links formatados na cor azul e sublinhados.
“Links que mentem” são aqueles que induzem o usuário a pensar que o
conteúdo a ser mostrado refere-se a algo, mas na prática conduzem para um
conteúdo diferente, o que provoca uma perda de confiança por parte do usuário.
Nielsen (2004a) corrobora a gravidade dessa falha dizendo que um rastro de
informação pode ter um efeito contrário se um link com forte atrativo (ou seja, com
muitos sinais significativos ao redor) parece conduzir para uma resposta correta,
passando confiança ao usuário, mas conduz para algo diferente do que o usuário
esperava. Se essa situação acontece, os usuários podem concluir que o site não
oferece o que eles procuram. A solução padrão para esses casos, segundo esse
autor, seria prover uma referência cruzada para o local desejado, como, por
exemplo, na forma de um link do tipo “veja também”.
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Enquanto os projetistas conhecem todas as seções do site, muitas vezes o
usuário conhece apenas a página que ele está visitando. Um link que no contexto
geral possui um determinado significado, quando visto pelo usuário no contexto
específico de uma página, pode representar um significado diferente e tornar-se um
“link inapropriado”. Por exemplo, um link rotulado apenas como “agenda” pode ter
um determinado significado no contexto do site, mas quando apresentado numa
página que trata de jogos de futebol pode induzir o usuário a pensar que se trata de
uma página com a agenda de jogos do campeonato. Segundo os autores da
pesquisa, entender o contexto da página do ponto de vista dos usuários é
fundamental para se evitar esse tipo de falha.
Evitar falhas de projeto que bloqueiam o cheiro da informação é um passo
importante para aumentar a qualidade da encontrabilidade do site, pois evitam que o
usuário deixe de encontrar a informação que procura. Conforme exposto, muitas das
falhas que fazem com que os usuários não encontrem o que procuram extrapolam a
questão da organização do conteúdo, embora sejam questões interdependentes, e
são mais relacionadas às formas como o projetista estabelece os caminhos que
conduzem aos conteúdos procurados. A seguir serão vistas algumas estratégias
para se tentar aumentar o cheiro da informação.
3.2.5 Como ampliar o cheiro da informação
Quando os projetistas tomam decisões sobre o conteúdo do site, eles
comunicam essas decisões aos usuários através dos links de navegação e, se não
forem efetivos, os usuários não encontram o conteúdo desejado (NIELSEN, 2004a).
Segundo Spool, Perfetti e Brittan (2004), convencionalmente, muitos projetistas
iniciam um novo site colocando uma página inicial (“home page”) no centro de tudo:
planejam a navegação e as partes do site para onde o usuário poderá ir a partir
dessa página. Para esses autores, embora muito popular, essa abordagem
frequentemente falha no objetivo de deixar o site usável, pois o foco do projetista
ficou na estrutura em vez de no conteúdo. Segundo eles, o “cheiro” da informação
deve ser um fenômeno natural, e que para projetar um site forte nesse quesito é
necessária uma abordagem em que o foco principal é o conteúdo das páginas,
deixando-se para depois a preocupação com a página inicial. Deve-se começar com
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o conteúdo mais importante e determinar as palavras-gatilho mais eficientes, que
devem ser colocadas nas páginas onde os usuários irão necessitar delas. Dessa
forma, a estrutura é criada no final do processo, refletindo as prioridades dos
usuários.
Nessa nova abordagem, onde o conteúdo é a chave, o projetista tem um novo
conjunto de questões críticas que devem ser formuladas no projeto: Por que os
usuários chegam ao site? Qual página é mais importante para o usuário? Como o
usuário irá encontrar esta página? Quais são as palavras-gatilho que fazem sentido
para os usuários? Onde ele gostaria de ver essas palavras? As figuras 12 e 13 a
seguir ilustram essas duas abordagens de projeto.

Figura 12 – Projeto com foco na estrutura.
Fonte: (SPOOL; PERFETTI; BRITTAN, 2004, p.22).

Figura 13 – Projeto com foco no conteúdo.
Fonte: (SPOOL; PERFETTI; BRITTAN, 2004,
p.23).

Halland e Halland (2007) consideram que, para satisfazer os objetivos do
usuário, o projetista deve priorizar as partes essenciais do conteúdo (ou
funcionalidade) existente na página e os caminhos (de entrada e de saída)
relacionados, de forma balanceada com os objetivos do negócio. Para isso, cada
página de conteúdo (ou que propicia alguma funcionalidade) deve seguir um modelo
que contempla o levantamento das seguintes informações: os objetivos do usuário e
do negócio, os elementos principais do conteúdo, os caminhos de entrada (links)
que conduzem para a página (“inward paths”, tais como links em outras páginas,
resultados de mecanismos de buscas, newsletters, RSS feeds), os caminhos de
saída (“outward paths”) que deveriam existir na página conduzindo para outras
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páginas de conteúdo (links do tipo “Veja também...”), as palavras-gatilho associadas
e, finalmente, as “chamadas para ação”, ou seja, links que motivam o usuário a
realizar alguma ação (exemplos: “compre”, “adicione aos favoritos”, “escreva um
comentário”, “associe etiquetas a esta página”). A figura 14 a seguir ilustra o modelo
proposto por esses autores.

Figura 14 – Modelo de página que prioriza conteúdo e caminhos.
Fonte: (HALLAND; HALLAND, 2007).

O conteúdo de uma página é frequentemente um destino final dos usuários
porque contém, em tese, uma informação que o usuário veio procurar no site em
uma determinada situação. Mas também é um meio de os responsáveis pelo site
comunicarem algo aos usuários. Essa atenção especial ao conteúdo das páginas é
compartilhada por Perfetti (2005) ao dizer que os projetistas devem estar confiantes
de que o conteúdo das páginas possa ser entendido pelos usuários e que estas
comuniquem a informação essencial efetivamente. Segundo esse autor, essa
preocupação é vital, principalmente para algumas páginas críticas, que merecem
atenção redobrada porque são aquelas que apresentam um propósito único e
importante a ser comunicado, como, por exemplo, a página sobre as maneiras de se
fazer uma doação, que em geral é crítica para sites de ONGs (Organizações NãoGovernamentais).
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Nielsen (apud PIROLLI, 2007, p.167) recomenda que os links e rótulos de
categorias descrevam explicitamente o que os usuários irão encontrar no destino, e
que cada página indique claramente se o usuário está no caminho correto e onde
ele se encontra dentro da hierarquia do site.
Outra técnica para ampliar o cheiro da informação é incluir exemplos de
subcategorias próximos aos links das categorias (seções do site), o que proveria ao
usuário

uma

idéia

melhor

do

conteúdo

de

cada

categoria

(MORVILLE;

ROSENFELD, 2006).
3.2.6 Avaliação do grau de encontrabilidade
Budiu, Royer e Pirolli (2007) apontam que as escolhas de navegação que os
usuários fazem são decorrentes da avaliação que fazem de quanto os rótulos dos
links se aproximam semanticamente do objetivo desejado. Pirolli (2007) apresenta
uma análise bayesiana para cálculo do cheiro da informação. Na figura 15 a seguir,
o rastro para um objetivo desejado de informação (D), no caso, informações sobre
“tratamento médico para o câncer”, é ativado em virtude de sinais próximos (P). Os
termos “cell”, “patient”, “dose” e “beam”, podem ativar no usuário a percepção de que
se trata de um caminho de pesquisa correto para a solução do problema. Cada
termo é responsável por uma parcela da ativação de idéias, que serão usadas no
julgamento do usuário, na proporção de sua força de associação com o assunto
desejado, que, somadas, perfaz um total de ativação (S).

Figura 15 – Ativação do cheiro da informação.
Fonte: PIROLLI, 2007, p.77.
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Outra possível medida do cheiro da informação é a similaridade semântica
(BUDIU; ROYER; PIROLLI, 2007; PIROLLI, 2007). Entretanto, essa medida por si só
é difícil de ser calculada simplesmente por causa de que não é factível pedir às
pessoas para classificar todas as palavras de uma língua que podem ser usadas em
uma interface do usuário ou numa página web. Mas existem diversas técnicas que
automaticamente estimam a similaridade de palavras, geralmente com base na
coocorrência de palavras: duas palavras são similares dependendo de quão
frequentemente elas coocorrem ou, com que frequência, elas ocorrem num mesmo
contexto. Entre as técnicas citadas por esses autores, podem-se citar: LSA (Latent
Semantic Analysis), PMI (Pointwise Mutual Information) e GLSA (Generalized Latent
Semantic Analysis).
A LSA, por exemplo, faz uma analise de fator, com base em uma matriz de
palavras versus documentos, que tabula a ocorrência de termos (palavras) dos
documentos de uma coleção na forma de vetores, sendo possível se calcular o nível
de similaridade termo a termo entre esses vetores.
Pirolli (2007) cita modelos que visam simular como os usuários navegam sobre
uma série de páginas, como o MESA e o SNIF-ACT, e predizem, por exemplo, o
total de cliques necessários para alcançar um objetivo (uma medida de dificuldade
da tarefa). MESA (Method for Evaluating Site Architectures) é um modelo de
engenharia cognitiva que simula o fluxo de usuários percorrendo os links e calcula o
custo de tempo de navegação e a relevância dos links de cada página. O SNIF-ACT
é modelo computacional cognitivo que simula usuários forrageando por informação
na web, provendo caracterizações sobre que problemas são apresentados por
determinada tarefa no ambiente informacional. Seu conceito básico é o de que as
redes de propagação de ativação de idéias possuem propriedades computacionais
que refletem as propriedades estatísticas do ambiente linguístico, permitindo fazer
predições a priori sobre o comportamento dos usuários com um determinado
objetivo correlacionando termos do conteúdo com o objetivo do usuário.
Para descrever e documentar os comportamentos e métodos utilizados por
usuários reais, durante a execução de tarefas, existem técnicas como, por exemplo,
a WBG (Web Behavior Graph) (CARD et al., 2001), os quais são utilizados na
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formulação de modelos teóricos que visam descrever e inferir dados de
comportamento dos usuários.
Chi e colaboradores (2001) descrevem o algoritmo WUFIS (Web User Flow by
Information Scent) que simula as ações dos usuários em um site para encontrar uma
determinada informação (uma determinada página de conteúdo, já definida
previamente pelo avaliador). O WUFIS combina técnicas de recuperação da
informação com o modelo de propagação da ativação de idéias, analisa a qualidade
dos links para prover o cheiro da informação e calcula a probabilidade com que
usuários irão seguir cada link. O cheiro próximo de um link é calculado como um
grau de similaridade entre os sinais perceptivos próximos e a informação que o
usuário objetiva encontrar.
Entretanto, Spool, Perfetti e Brittan (2004) consideram que projetar para o
conteúdo significa, entre outras coisas, ter certeza de que cada link criado em cada
página emite o cheiro correto, segundo a expectativa do usuário, levando-se em
conta inclusive os aspectos gráficos, e que a única maneira confiável de julgar a
efetividade do rastro é indiretamente, medindo-se a confiança do usuário. Eles
sugerem que o melhor método para medir a confiança é o que compara a confiança
do usuário em dois momentos críticos: antes (“o quanto confiante ele está de que
aquele link o levará à informação desejada”) e logo depois de um clique em um link
(“o quanto esta nova página o deixa mais perto do seu objetivo”). Se o usuário sente
que a nova página o está distanciando do seu objetivo, significa ou que a nova
página não comunica apropriadamente seu conteúdo ou que a página precedente
está fornecendo um cheiro errado de rastro da informação. Spool (2005) diz que os
usuários esperam que o rastro da informação desejada aumente até atingir seu
objetivo, e se o rastro fica fraco, os usuários perdem confiança.
Nesse sentido, de procurar entender mais sobre o comportamento e os
interesses das pessoas, e obter uma organização que seja de senso comum aos
usuários, é interessante analisar os movimentos relativamente recentes ocorridos na
web, como a chamada web sócio-semântica, que propiciam que cada vez mais os
usuários participem e interajam no mundo virtual.
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3.3

Web sócio-semântica
O termo “web sócio-semântica” foi cunhado por Manuel Zacklad e Jean-Pierre

Cahier em 2003, no campo das ferramentas de colaboração47. Morville (2005b) usa
o termo para se referenciar a diversas abordagens que visam incentivar uma maior
participação e colaboração dos usuários (a chamada Web 2.0). Produtos resultantes
dessas abordagens, como, por exemplo, a construção de uma navegação social,
classificação

social

e

folcsonomia48

podem

influenciar

na

qualidade

da

encontrabilidade de sites, e por isso esta seção apresentará um breve resumo
dessas tendências.
3.3.1 Web 2.0
O termo “Web 2.0”, apesar de muito citado, é polêmico quanto ao seu
significado, pois a Web 2.0 não é uma nova tecnologia ou uma nova versão dos
protocolos utilizados na web, mas sim de uma nova maneira de utilizar a tecnologia
já existente, e de um conjunto de princípios e práticas (O’REILLY, 2005). Para Ian
Davis (apud LIN, 2007, p.101), a Web 2.0 é uma atitude, e não uma tecnologia, que
consiste em possibilitar e encorajar a participação dos usuários por meio de
aplicações abertas e serviços. Aplicação aberta, segundo esse autor, significa
“tecnicamente aberta com APIs49 apropriadas e, mais importante, socialmente
aberta, com direitos garantidos para permitir usar o conteúdo em novos e excitantes
contextos” (Ian Davis50 apud LIN, 2007, p.101).
A principal diferença entre a Web 2.0 e a abordagem anterior é o
posicionamento do usuário como um participante e não mais como um mero
espectador. Sites e serviços como Google AdSense51, del.icio.us52, Flickr53,
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Neste trabalho optou-se por traduzir “folksonomy” por folcsonomia tal qual no aportuguesamento da
palavra “folklore” por folclore.
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Application Programming Interface
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http://del.icio.us
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Wikipédia54, blogs e wikis são exemplos da web como local de participação e
contribuição dos usuários, e não apenas um local de publicação destinado aos
usuários (O’REILLY, 2005).
Os usuários podem participar, também, em iniciativas que visam formar uma
avaliação da comunidade sobre aspectos de qualidade em relação a sites existentes
na rede, como no caso do projeto WOT55, abreviatura de "Web of Trust" (“Web de
Confiança”, em tradução livre) para avaliação da credibilidade.
Segundo O’Reilly (2005), um dos princípios que norteiam a Web 2.0 é a
descentralização ao invés da centralização, e que cada serviço automaticamente fica
melhor quanto mais pessoas o usam, cooperando entre si, sendo necessário, para
isso, o que ele denomina uma “arquitetura de participação”. Dos dados obtidos por
meio da participação do usuário seria possível almejar e aproveitar o que esse autor
denomina “inteligência coletiva”, e, assim como existe o movimento de apoio ao
software livre (“Open Source”) teríamos um movimento de “dados livres”, em que
não há a figura de um “dono” dos dados.
Segundo O’Reilly (2005), a possibilidade de se recuperar conhecimento de
comunidades que partilham dos princípios da Web 2.0 aumentaria o poder da
chamada “the long tail” (em estatística “a cauda longa”, ou a força coletiva de
pequenos sites que, somados, são responsáveis pelo volume principal de conteúdo
da web) 56.
Algumas iniciativas caminham no sentido de promover o compartilhamento de
dados, como a fundação do projeto OpenSocial57, que reúne, entre outros, os
responsáveis por sites de redes de relacionamento como Orkut (Google), Flickr
(Yahoo!), LinkedIn e MySpace, e objetiva ser uma organização que promoverá o
desenvolvimento de padrões técnicos abertos e políticas de proteção intelectual
unificadas para que aplicações possam ser facilmente adaptadas e utilizadas em
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quaisquer dessas redes, compartilhando dados, grupos de usuários e atividades
entre si.
3.3.2 Folcsonomia
Segundo Morville (2005b), casos de sucesso como o Flickr (site para
armazenamento on-line e compartilhamento de fotos), YouTube58 (para vídeos), e o
del.icio.us (para armazenamento e compartilhamento dos links favoritos), têm
demonstrado a potencialidade de envolver os usuários na criação e classificação de
conteúdo, e estão gerando um grande entusiasmo sobre a rotulação produzida por
esses mecanismos como uma nova forma de descrição, organização e recuperação
da informação. Essa estrutura de categorização aberta é tida como um tipo de
folcsonomia.
O termo folcsonomia (folksonomy, em inglês), neologismo cunhado por Thomas
Vander Wal59, é uma maneira de indexar informações usando uma rotulação aberta
baseada em “tags” (etiquetas). Designa também uma taxonomia gerada pelo
usuário, usada para categorizar e recuperar conteúdos da web. O termo provém da
combinação das palavras “folk” (povo, popular) e taxonomia60. Enquanto a
taxonomia tradicional tende a ser “web centric”, ou seja, centrada nas definições
propostas pelos construtores dos sites, a “folcsonomia” é centrada no usuário.
Esse tipo

de

taxonomia também

é

referenciado

como

categorização

colaborativa, “mob indexing” (indexação extravagante, em tradução livre), indexação
social ou classificação etnológica. O usuário rotula objetos (fotos, sites ou páginas
de sites, por exemplo) com uma ou mais palavras-chave, ou seja, coloca etiquetas
(“tags”, também chamadas de marcadores). Morville (2005a) considera que, como
as etiquetas são públicas, servem como pivô para uma navegação social, com
potencial para se tornar um novo sistema de classificação social e de navegação.
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Dessa forma, não há uma pessoa única ou equipe centralizada que cria a
taxonomia, sendo os próprios usuários que o fazem.
Na elaboração de uma taxonomia convencional, em geral o primeiro passo é
definir as categorias para, depois, associar os itens de conteúdo, enquanto na
folcsonomia cada usuário analisa o item de conteúdo para, depois, classificá-lo com
uma ou mais palavras-chave, aproximando-se, dessa forma, de abordagens de
projeto focadas mais no conteúdo das páginas do que na estrutura, recomendadas
por Spool, Perfetti e Brittan (2004) e Halland e Halland (2007). Dave Sifry61 (apud
MORVILLE, 2005b) considera que a facilidade de etiquetar conforme seu próprio
critério de organização pessoal proporciona a descoberta de uma rica folcsonomia,
pois a inteligência, nesse caso, é provida por pessoas reais.
Pesquisar, visualmente ou com o uso de ferramentas (Tasty62, por exemplo),
quais os termos mais frequentes associados pelos usuários a determinado site pode
trazer muitos dados interessantes para análise, visto que essas iniciativas de
classificação social expressam as noções de senso comum dos usuários. Entretanto,
classificações geradas pela folcsonomia ainda é um assunto polêmico. O’Reilly
(2005), por exemplo, considera que, apesar de a folcsonomia possibilitar a conexão
de coleções de conteúdo dispersas e desconectadas, uma classificação gerada pela
folcsonomia pode trazer inconsistências que podem advir de:
a) Polissemia (uso de palavras que possuem múltiplos significados);
b) Sinonímia (múltiplas palavras com significado idêntico ou similar);
c) Inflexão da palavra (por exemplo, a diferenciação de palavras no plural e no
singular);
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d) Idiossincrasia deliberada (uso de termos com significado particular, como
“legal”, “Para_Ler” ou “ToRead”, que prejudicam a capacidade de recuperação da
informação).
Noy, Chugh e Alani (2008) também consideram que, atualmente, o
conhecimento criado com a etiquetagem colaborativa, folcsonomia ou wikis não é
estruturado (etiquetas ou páginas wikis não possuem ligação semântica e nem um
relacionamento formal entre si), em contraste com ontologias e taxonomias que
possuem definições explícitas de relacionamento e uma semântica bem definida.
Segundo Saha (2007), na Filosofia a ontologia trata do estudo da natureza da
existência, um ramo da metafísica interessado em identificar os tipos de coisas que
existem de fato e como descrevê-los formalmente dentro de um determinado
domínio. Uma ontologia consiste de um número finito de termos (classes de objetos
ou conceitos importantes) e os relacionamentos entre esses termos.
Foram desenvolvidas linguagens específicas para descrever ontologias, ou seja,
linguagens projetadas para capturar o conhecimento que possibilitará às aplicações
entender melhor os recursos e usá-los de forma mais inteligente. A principal dessas
linguagens (HORROCKS, 2007; SAHA, 2007) é a OWL (Web Ontology Language),
recomendada pelo W3C. Embora já suportada por diversas ferramentas, como
Swoop, Protégé e TopBraid Composer63, e já utilizada como padrão de fato no
desenvolvimento de ontologias em diversos campos (como geografia, astronomia e
agricultura, entre outras), já existem propostas de extensão, como a submissão da
versão OWL 1.1 à avaliação da W3C64.
A OWL é usada para explicitamente representar o significado de termos em
vocabulários e os relacionamentos entre esses termos. Uma ontologia OWL consiste
dos seguintes componentes: (a) indivíduos, instâncias ou objetos, (b) propriedades
(recursos identificados, como “nome”, “autor”, “homepage”, “idade”) ou relações (por
exemplo, relações binárias como hasChild, hasParent, livesIn) e (c) classes ou
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http://www.w3.org/Submission/2006/10/
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conceitos (para representar hierarquias de classes, subclasses e superclasses,
como por exemplo, “homem” é subclasse de “pessoa”) (SAHA, 2007). Entretanto,
segundo Horrocks (2007), construir e manter uma ontologia muito grande e
complexa (a ontologia de termos clínicos SNOMED, por exemplo, possui mais de
200 mil nomes de classes) demanda altos custos e tempo, sendo necessário
recorrer a engenheiros de ontologias, processos e ferramentas para manter a
qualidade, identificar inconsistências e sinônimos, como “ataque do coração” e
“infarto do miocárdio”.
Mas, segundo Noy, Chugh e Alani (2008), iniciativas recentes objetivam prover
uma abordagem semântica às iniciativas da Web 2.0 por meio da criação de
ontologias colaborativas, como, por exemplo, a Semantic MediaWiki65, Platypus
Wiki66, BibSonomy67, Collaborative Protege68, Soboleo69 e outras.
Há também outros modos de transformar o comportamento dos usuários em
ações colaborativas gerando, por exemplo, formas de navegação social. As listas de
recomendações geradas a partir da interação dos usuários, como listas dos artigos
mais lidos, mais votados ou mais comentados, fornecem um sistema de navegação
suplementar que, em tese, podem ajudar outras pessoas a encontrar páginas de
interesse comuns e denotar um caráter de maior credibilidade em relação ao que foi
publicado (MORVILLE, 2005a). Segundo Reis (2007, p. 94), “a navegação social tem
grande valor porque cria correlações entre os conteúdos baseadas nos interesses
dos usuários e não nas suposições do arquiteto de informação”.
Outra forma de navegação social que, nos últimos anos, tornou-se muito popular
tanto em blogs quanto sites como Flickr70 e Amazon71 consiste na utilização de “tag
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clouds” (“nuvens de etiquetas”, em tradução livre), uma técnica para visualização e
apresentação de opções de navegação, onde termos na forma de etiquetas que os
usuários associam a determinadas objetos (páginas, textos, fotos) são apresentados
agrupados e onde aspectos visuais de aparência (como tamanho da fonte de texto,
cor, peso da fonte, localização e outras características gráficas) representam algum
atributo mensurável de popularidade associado ao termo (BATEMAN; GUTWIN;
NACENTA, 2008; RIVADENEIRA et al., 2007). Há diversas formas de apresentar
“tag clouds” 72, uma das quais é ilustrada pela figura 16.

Figura 16 – Exemplo de “tag cloud” usada no site amazon.com/tags.
Fonte: www.amazon.com. Acesso em 05/11/2008.

Conforme visto, as propostas da web sócio-semântica representam novas
abordagens, desafios e oportunidades que facilitam a busca e a descoberta de
informações, podendo ser consideradas e incorporadas pelo arquiteto da informação
que objetiva melhorar a qualidade da encontrabilidade de seus sites.
Em uma web social, o usuário tem a chance de colaborar no mundo virtual
expondo, de certa forma, sua visão de mundo e, também, de observar a participação
e as idéias dos outros usuários. Entretanto, um ambiente social só se torna viável e
agradável quando algumas idéias de senso comum norteiam os participantes.
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3.4

Considerações finais desta seção
Nessa seção foi apresentado como diversos fatores afetam a qualidade, a

natureza e o comportamento das pessoas enquanto procuram por informação, e a
importância de se projetar a organização de um site de forma a facilitar, para os
usuários, encontrar as informações que desejam durante suas pesquisas
exploratórias.
Também foi apresentada a Teoria do Forragear Informação, que apresenta
grandes linhas de pesquisa que contribuem com o objetivo de melhorar a qualidade
da encontrabilidade em projetos de web sites. Segundo Pirolli (2007, p.43), há
certamente diferenças entre comida e informação, e a mais notável é que a
informação pode ser copiada. Mas é pela natureza de metáforas e analogias que
elas são produtivas, mas não completamente equivalentes.
Segundo Nielsen (2003, p.1), “dizer que os usuários da web comportam-se
como animais em uma selva soa como uma piada, mas há dados substanciais para
suportar essa afirmação. Animais tomam decisões sobre onde, quando e como se
alimentar baseados em fórmulas altamente otimizadas. Não que os critérios sigam
cálculos matemáticos, mas que comportamentos pouco eficientes resultam em fome,
e, desse modo, haverá menor quantidade de indivíduos que sigam esses
comportamentos nas gerações subsequentes”.
O domínio da teoria do cheiro da informação diz respeito a tarefas e situações
(por exemplo, navegar na web) que são representativas da vida diária das pessoas,
e provê explicações e predições ao nível de indivíduos assumindo uma
racionalidade probabilística (ou seja, fundamentalmente de caráter estatístico).
Conforme visto, entre os principais problemas tratados por essa teoria estão (a) a
escolha do melhor custo-efetivo e ações de navegação úteis baseadas na relação
entre a necessidade de informação do usuário e a percepção de sinais próximos
associados com links, e (b) a decisão entre continuar em um site ou abandoná-lo,
baseada em uma contínua avaliação do potencial de utilidade e de custos.
Conforme foi apresentado, segundo essa teoria, é mais fácil navegar e
processar informação que reside dentro de uma mesma “região de informações” do
que navegar e processar informação através de regiões, por que as “distâncias” que
separam o usuário (que se encontra numa dessas regiões) da informação que

83

procuram são menores. Nessa tese, uma organização que aproxime e agrupe os
conteúdos procurados pelos usuários tenderia a facilitar ao usuário encontrar as
informações procuradas. Porém, foi visto também que não basta simplesmente
tornar os conteúdos que o usuário procura fisicamente próximos, pois o usuário é
guiado para esses conteúdos através do que se denominou o “cheiro da
informação”, sinais perceptivos e subjetivos que devem ser disponibilizados pelo
projetista.
Outro ponto importante, apresentado nesta seção, trata da possibilidade de se
identificar conteúdos próximos em função do grau de similaridade semântica entre
esses conteúdos, e de se medir a força das palavras-gatilho que conduzem a esses
conteúdos próximos também por meio desse tipo de similaridade, levando-se em
conta o ambiente linguístico que se espera seja representativo dos usuários com
objetivos específicos.
Foram apresentadas algumas das abordagens da Web sócio-semântica, as
quais visam incentivar uma maior participação e colaboração dos usuários para,
entre outras possibilidades, criar e classificar o conteúdo no que se denomina uma
estrutura de categorização aberta. Foi visto que a capacidade de se recuperar
conhecimento de comunidades pode trazer grandes benefícios, como identificar
correlações entre os conteúdos com base nos interesses dos usuários e não nas
suposições do arquiteto de informação.
Entretanto, nas abordagens da Web sócio-semântica, a contribuição dos
usuários ao arquiteto da informação ocorre durante a administração do site, ou seja,
a posteriori da implantação, quando, e quanto mais os usuários participam. Portanto,
seria útil uma forma de aproveitar a colaboração dos usuários ainda na fase de
projeto do site.
Uma possibilidade de se obter a contribuição dos usuários a priori em um projeto
é o uso do conhecimento deles já armazenado nas chamadas bases de
conhecimento de senso comum, tema da próxima seção deste trabalho.
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4

BASES DE CONHECIMENTO DE SENSO COMUM
Why are things always in the last place you look for them?
Because you stop looking when you find them.
- Children’s riddle73
Nesta seção, são apresentados projetos que coletam um tipo de conhecimento

denominado de Senso Comum, e exemplos da literatura de trabalhos que fazem uso
de bases de conhecimento de senso comum, os quais servem de suporte para
propor o uso desse tipo de base no projeto de Arquitetura da Informação
apresentado neste trabalho.
4.1

Conhecimento de senso comum
À medida que as pessoas crescem em uma família e em uma sociedade, elas

vão adquirindo um grande conjunto de conhecimentos sobre o mundo que as rodeia,
sobre as outras pessoas e sobre si mesmas. São conhecimentos que são usados no
dia-a-dia, que, aparentemente, todos sabem e que nem nos damos conta de que
são conhecimentos. E, também, conhecimentos baseados na tentativa e erro, como
saber se podemos ou não atravessar uma rua observando a distância e a velocidade
dos veículos que vêm em nossa direção.
Marilena Chauí, filósofa, diz que conhecimentos de senso comum podem ser de
diversas formas, como por exemplo: subjetivos; qualitativos; heterogêneos;
individualizadores; generalizadores; estabelecem relações de causa e efeito entre as
coisas e entre os fatos; não se surpreendem e nem se admiram com a regularidade,
constância, repetição e diferença das coisas; identificam ciência com magia. E diz
que:
O senso comum e a ciência são expressões da mesma necessidade
básica, a necessidade de compreender o mundo, a fim de viver
melhor e sobreviver. Para aqueles que teriam a tendência de achar
que o senso comum é inferior à ciência, eu só gostaria de lembrar
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Citado em Don’t Make Me Think! A Common Sense Approach to Web Usability (KRUG, 2000)
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que, por dezenas de milhares de anos, os homens sobreviveram sem
74
coisa alguma que se assemelhasse à nossa ciência.

Segundo a Profª. Dra. Junia Coutinho Anacleto, coordenadora do Laboratório de
Interação Avançada (LIA) da UFSCar:
Senso comum é um conceito abstrato que surgiu no final da década
de 50, e se relaciona a fatos do nosso dia-a-dia, que usamos sem
mesmo pensar sobre eles - conhecimento comum, ou, mais
genericamente, conhecimento do mundo. Coisas simples tais como
os fatos de algo cair para baixo, de em um casamento existir pelo
menos um noivo e uma noiva e que um filho é mais jovem que seu
pai75.

Entretanto, segundo ela,
Os computadores de hoje não conseguem pensar coisas simples,
tais como as que uma criança de três anos é capaz de pensar. E um
dos fatores para isso é que eles não possuem informações básicas
sobre o mundo, como a de que o céu é azul durante o dia e escuro à
76
noite .

As pessoas sabem que um quarto de hotel deve ter uma cama, pessoas
possuem unhas, gelo é frio, coca-cola é um refrigerante e o sol aparece durante o
dia, mas um computador não possui esse tipo de conhecimento.
Em geral, conforme Liu e Singh (2004), as pessoas consideram “senso comum”
como sinônimo de “bom julgamento”, mas a comunidade de Inteligência Artificial usa
o termo “senso comum” para se referir aos fatos básicos e entendimentos que a
maioria das pessoas tem.
Segundo Anacleto e colaboradores (2008), o que se considera como “bom
senso” é baseado em conhecimentos do senso comum, como por exemplo, para
julgar como errada a atitude de uma criança que responde com maus modos a seus
pais, as pessoas consideram fatos de senso comum como “uma criança deve
respeitar as pessoas mais velhas”, “pais são mais velhos que suas crianças”,
“responder de um modo mau não é respeitoso”, e outros.
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Construir uma máquina que possua conhecimentos de “senso comum” sempre
foi uma das principais metas almejadas pela área de inteligência artificial. Segundo
Marvin Minsky, um dos precursores dessa área, apesar de existirem diversas
representações, métodos e arquiteturas para a resolução de muitos tipos de
problemas, os pesquisadores ainda possuem pouco entendimento sobre os pontos
fortes e fracos de cada uma dessas técnicas. Ele afirma que, para que um programa
seja capaz de aprender algo, é necessário primeiro ter uma forma de representar o
conhecimento (MINSKY; SINGH; SLOMAN, 2004).
A análise sobre o que os usuários consideram familiar, e o que não parece fazer
sentido, é um dos resultados que podem ser obtidos através do conhecimento do
Senso Comum, definindo-se senso comum como o conhecimento compartilhado
pela maioria das pessoas de uma determinada cultura (CARVALHO, 2007). Dizer
que uma afirmação é senso comum em uma cultura não significa que seja
cientificamente verdadeira ou que seja senso comum em outras culturas
(ANACLETO et al., 2006).
Parte desse conhecimento é influenciada por aspectos históricos, políticos e
sociais, enquanto outra parte deriva de observações sobre o mundo físico. Por
exemplo, o céu é azul devido ao efeito prisma da atmosfera da Terra sobre os raios
solares, que dispersam em maior quantidade a cor azul em virtude do seu
comprimento menor de onda (espalhamento de Rayleigh)

77

, por isso essa cor é

associada ao céu, mesmo que muitas pessoas desconheçam a explicação científica
desse fenômeno. Entretanto, a cor azul passou a ser convencionalmente associada
a meninos e a cor rosa a meninas somente a partir de 1950, sendo normal acontecer
o contrário antes disso (o rosa era associado ao vermelho claro e à coragem,
enquanto o azul à delicadeza) 78. Na civilização ocidental, a cor preta é normalmente
associada com morte, e o branco com a pureza, enquanto na China, o branco é a
cor fúnebre e o vestido das noivas é vermelho79. Pesquisa do instituto DataUff
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(Universidade Federal Fluminense) conduzida pelo sociólogo Alberto Carlos Almeida
(Pesquisa Social Brasileira, publicada em A Cabeça do Brasileiro, Record, 2007)
aponta que os principais valores presentes no cotidiano social, econômico e político
nacional são influenciados pelo nível escolar das pessoas. Citando um exemplo,
constatou que em relação à afirmação "Se alguém é eleito para um cargo público,
deve usá-lo em benefício próprio", cerca de 3% dos entrevistados com nível superior
ou mais concordam contra 40% de aprovação entre os analfabetos e 31% entre as
pessoas com escolaridade até a 4a série80.
Segundo Anacleto e colaboradores (2006), o senso comum é adquirido a partir
da interação das pessoas com o ambiente e, portanto, mudanças no ambiente
alteram a percepção do que é senso comum, sendo essa uma das razões da
existência de diferentes culturas.
Embora o que se considera como senso comum nem sempre represente uma
unanimidade de pensamento, diversos estudos, exemplificados a seguir, visam
identificar e coletar esse tipo de conhecimento. A proposta é que a partir do
conhecimento do mundo, de fatos do dia-a-dia e de valores culturais, os
computadores possam se tornar mais amigáveis e também mais úteis para o homem
em seu cotidiano.
O projeto KitchenSense (LEE et al., 2006), por exemplo, apresenta uma
aplicação integrada a uma cozinha e a seus utensílios, conectados numa rede
através de uma série de sensores embutidos. Essa aplicação faz uso de uma base
de senso comum e se propõe a detectar o comportamento dos usuários e entender
suas intenções dentro do contexto e, com isso, oferecer ajuda e sugestões nos
procedimentos, detectar situações de distração e evitar enganos comuns do usuário,
detectar e prevenir situações de risco, evitar e simplificar as interfaces de controle de
alguns dispositivos de acordo com sua relevância para a tarefa que o usuário
pretende fazer, tornando, dessa forma, o ambiente mais “inteligente”. Segundo Lee e
colaboradores (2006), um ambiente inteligente modela situações para aperfeiçoar o
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conhecimento do usuário, com potencial para transformar um espaço físico em um
computador que reage conforme a situação.
Mueller (2003) sugere que o senso comum do ser humano seria da ordem de
1.000.000.000 de bits, enquanto Marvin Minsky sugere que o senso comum de um
adulto seria composto de 30 a 60 milhões de itens. Apesar disso, muitos
pesquisadores acreditam que é possível tornar as máquinas mais úteis e um pouco
mais inteligentes mesmo com pouco conhecimento de senso comum coletado das
pessoas (ANACLETO, 2008).
Construir

uma

base

de

conhecimento

de

senso

comum

através

de

levantamentos tradicionais, como questionários e entrevistas, demandaria um
esforço enormemente significativo, por isso diversos projetos usam de estratégias
diferenciadas para coletar esse tipo de conhecimento. Alguns desses projetos serão
descritos a seguir.
4.2

Identificação e coleta de conhecimento de senso comum
Já existem diversos projetos que se propõem a coletar, representar e identificar

esse conhecimento, tais como o Cyc (Cycorp inc.), ThoughtTreasure81, OMCS82
(Open Mind Common Sense, do MediaLab do Massachusetts Institute of Technology
- MIT) e OMCS-Br (Open Mind Common Sense no Brasil, LIA/DC-UFSCar), entre
outros, sendo que todos eles levam em consideração que a classificação de um fato
como sendo de senso comum depende do contexto temporal e cultural, no qual ele
está

sendo

analisado,

considerando

os

estados

mentais

dos

indivíduos

(CARVALHO, 2007).
O OMCS se utiliza de diversas estratégias para motivar seus colaboradores a
participarem da coleta de conhecimento. Ahn, Kedia e Blum (2006) citam como
exemplo o Verbosity, um jogo de adivinhação jogado na Internet por pares de
jogadores, onde um deles recebe uma palavra secreta (por exemplo, computador) e
tem de dar dicas para o outro jogador tentar adivinhar qual é a palavra secreta. As
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dicas devem ser pertinentes a determinadas categorias (como por exemplo,
conteúdo, propósito, conexão, entre outros) e preenchidas conforme formatos
previamente estabelecidos, do tipo "___ is a kind of ___". O Adivinhador preenche a
resposta e o sistema verifica se ele acertou, além de coletar os dados.
Apesar da possibilidade de se recuperar uma vasta quantidade de informação
na web, em sites como a Wikipédia ou através de mecanismos como o Google, por
exemplo, Ahn, Kedia e Blum (2006) argumentam que essa abordagem não é
adequada para a coleta de senso comum por três razões. Primeiro, a maior parte do
conhecimento considerado de senso comum é tão óbvio que ninguém se preocupou
em registrar. Segundo, porque há muito conhecimento incorreto na web (por
exemplo, pesquisar uma frase como "carros podem nadar" retorna mais resultados
no Google do que "carros não podem nadar"). Terceiro, o texto na web não é
estruturado e transformá-lo em um formato adequado não é uma tarefa trivial.
Segundo Carvalho (2007) e Anacleto (2008), o projeto OMCS-Br coleta
informações relacionadas ao senso comum através um site83, existente desde 2005,
onde os colaboradores preenchem as lacunas de determinadas sentenças semiestruturadas em linguagem natural. As sentenças são baseadas em templates que
possuem uma parte fixa e uma parte dinâmica. Para coletar informações sobre
localização de coisas, os colaboradores completam frases do tipo “Você geralmente
encontra um (a) copo em um (a) ______”, e a sentença formada é armazenada na
base de conhecimento. A cada novo questionamento, a partes em negrito são
alteradas: o termo “geralmente” é trocado por outro conforme valores de frequência
definidos pelos engenheiros de conhecimento do projeto, e o termo “copo” é trocado
por outro retirado de uma lista de termos inseridos na base de conhecimento através
de contribuições anteriores de outros colaboradores, em um processo de retroalimentação. As figuras 17 e 18 mostram, respectivamente, uma página de coleta do
site do OMCS-Br, onde o colaborador é convidado a completar uma frase, e um
esquema do processo de retro-alimentação.

83

http://www.sensocomum.ufscar.br

90

Figura 17 – Página de coleta do site do projeto OMCS-Br.
Fonte: www.sensocomum.ufscar.br. Acesso em 20/07/2008.

Figura 18 – Exemplo de retro-alimentação no projeto OMCS-Br.
Fonte: (CARVALHO, 2007).

Uma das diferenças entre o projeto OMCS-Br e a versão americana é que esta
última não registra informações sobre o perfil de seus colaboradores (faixa etária,
sexo, localização geográfica e grau de escolaridade) como o brasileiro, a não ser a
área de interesse dos participantes. A possibilidade de filtrar o conhecimento
armazenado na base de acordo com variáveis que remetem ao perfil permite avaliar
o senso comum de forma mais específica para um determinado perfil ou grupo social
(CARVALHO, 2007).
O site do projeto OMCS-Br coleta conhecimentos que compõem o senso comum
das pessoas, relacionados a diversos tipos de atividades (por exemplo, situações,
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partes, propriedades, feito de, classificação, usos, localização) e temas (por
exemplo, sexualidade, cores e saúde).
4.3

Representação do conhecimento do senso comum
Os dados coletados na base de conhecimento precisam ser extraídos e

representados na forma de conhecimentos que possam ser utilizados. Carvalho
(2007) relata que uma das abordagens utilizadas para a representação do
conhecimento, e que é adotada no projeto OMCS, é a utilização de redes
semânticas, que são grafos dirigidos, cujos vértices correspondem a conceitos e
cujas arestas representam relações semânticas entre esses conceitos. Segundo ele,
os nós são fragmentos semi-estruturados de texto em língua natural, que acomodam
conceitos expressos tanto em lógica de primeira ordem, tais como frases nominais
(“potato chips”, por exemplo), quanto em lógica de segunda ordem, como frases
verbais (“buy potato chips”, por exemplo). As sentenças armazenadas na base de
conhecimento formam uma ontologia (rede semântica) baseada em padrões de
sentenças (LIU; LIEBERMAN; SELKER, 2003).
Segundo Liu e Singh (2004), a representação do conhecimento em linguagem
natural permite coletar modos ambíguos e redundantes de expressar uma mesma
idéia, o que, segundo eles, é uma vantagem. Por exemplo, “carro” e “automóvel”
expressam quase o mesmo, mas pode implicar em diferenças contextuais, como o
aspecto de formalismo em um discurso.
No projeto OMCS a rede semântica gerada é denominada ConceptNet
(ConceptNetBr, no OMCS-Br), representada textualmente por relações binárias, ou
seja, que associam dois nós através de relações organizadas que procuram
abranger

os

vários

tipos

de

conhecimentos

(por

exemplo:

generalização/especialização; propriedades; causa e efeito; requisitos e rotinas para
atingir um objetivo específico) representados por predicados das relações do tipo
“LocationOf”, “PropertyOf”, “UsedFor” e outros. São utilizados os 20 tipos de
relações definidos com base na teoria de Minsky sobre como funciona a mente
humana, e cada tipo de relação possui uma carga semântica como, por exemplo,
relações do tipo (LocationOf X Y), carregam consigo a semântica de que X pode ser
encontrado em Y (CARVALHO, 2007).
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Durante o processo de extração e análise dos dados da base de conhecimento
para geração da rede semântica, a frequência (f) com que sentenças fornecidas no
site dão origem a uma relação entre dois termos é contabilizada, presumindo-se que
quanto mais pessoas forneçam as mesmas sentenças, maior é a probabilidade de
que a relação represente um conhecimento de senso comum. Algumas relações
podem ser geradas automaticamente por regras de inferência. Por exemplo, uma
vez encontradas as relações (IsA “maçã” “fruta”) e (IsA “banana” “fruta”), e as
relações (PropertyOf “maçã” “doce”), (PropertyOf “banana”, “doce”), por silogismo
pode-se gerar a relação (PropertyOf “fruta” “doce”). A frequência (i) com que uma
relação é gerada a partir de uma regra de inferência também é contabilizada
(CARVALHO, 2007).
A figura 19 a seguir exibe uma representação gráfica de como o conhecimento
coletado no OMCS-Br é relacionado através de uma rede de conceitos.

Figura 19 – Rede de conceitos ConceptNet.
Fonte: CARVALHO, 2007.

Segundo Liu e Singh (2004), a API da ConceptNet provê um conjunto de
funções básicas e mecanismos de inferência que permitem, por exemplo:
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a) Dado um determinado conceito, extrair os conceitos mais relevantes
relacionados a um determinado domínio de aplicação ou tema, utilizando-se
para isso da função GetContext;
b) Extrair conceitos análogos (em certo sentido) ao conceito dado (por exemplo,
relacionar “maçã” e “cereja” por que ambos são frutas);
c) Extrair projeções de conceitos com base em tipos de relação transitivos. Por
exemplo, um exemplo de projeção espacial com base na relação LocationOf é:
“Los Angeles” está localizado na “Califórnia”, que está localizada nos “Estados
Unidos”, que está localizado na “Terra”. Alguns tipos de relação que permitem
extrair projeções são, por exemplo, IsA, PartOf, MadeOf, FirstSubeventOf,
SubeventOf, EffectOf, DesirousEffectOf, e outros;
d) Identificar tópicos essenciais em documentos do mundo real. Trata-se de uma
extensão de uso da função GetContext, aplicada, por exemplo, para identificar
quais os termos existentes em um dado documento são mais significativos por
terem mais conceitos relacionados na ConceptNet;
e) Classificar documentos de acordo com seu gênero (por exemplo, se o texto é
uma notícia ou uma propaganda) e eliminar a ambiguidade de uma palavra em
virtude do contexto em que ela aparece, analisando-se, para isso, em quais
regiões contextuais da rede semântica os termos utilizados no texto aparecem;
f) Identificar

novos

conceitos

ou

conceitos

desconhecidos.

A

função

GuessConcept recebe como entrada um documento que contém um novo
conceito, e gera uma lista de potenciais usos do novo conceito através de
analogias com conceitos conhecidos;
g) Identificar a expressão de afetos ou sentimentos em um documento,
utilizando-se da função GuessMood para associar um determinado texto a um
subconjunto de conceitos existentes na ConceptNet que foram classificados
previamente em seis categorias afetivas (alegre, triste, zangado, amedrontado,
aborrecido, surpreso).
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4.4

Utilização de bases de conhecimento de senso comum
Uma base de conhecimento sobre senso comum pode ter diversos tipos de

utilizações práticas. Nesta seção serão apresentados alguns exemplos de utilização
prática desse tipo de conhecimento, os quais servem para motivar outras aplicações,
como a que será posteriormente apresentada neste trabalho.
Segundo Anacleto e colaboradores (2006), coletar e comparar o conhecimento
de senso comum de diferentes povos permite identificar as diferenças e as analogias
existentes entre essas culturas. Esses autores consideram, por exemplo, que as
diferenças culturais armazenadas em bases de conhecimento de senso comum
podem ser muito úteis para (a) ajudar no desenvolvimento de aplicativos interativos
considerando essas diferenças; (b) facilitar a interação de diferentes usuários com
aplicações que usam o senso comum para considerar essas diferenças; e (c) facilitar
a comunicação entre pessoas.
Numa das utilizações práticas de utilização do senso comum, Anacleto e
colaboradores (2007 apud CARVALHO, 2007, p.18) apresentam um assistente online para apoiar o treinamento de operários a prevenir ou lidar com acidentes no
ambiente de trabalho:
O assistente pede para o usuário, no caso o próprio aprendiz,
fornecer uma entrada falando sobre o que eles desejam saber e
apresenta (i) termos relacionados à informação buscada, (ii) qual a
relação que há entre a informação buscada e os termos
apresentados, e (iii) analogias que se encaixam no contexto. Em um
dos exemplos explorados pelos autores, o usuário do sistema
fornece a palavra “combustível” e o assistente retorna a definição
“elemento que serve de campo de propagação de fogo”, conceitos
relacionados e suas relações como, por exemplo, “São tipos de
combustível sólido: madeira, papel, carvão” e a uma analogia com o
termo buscado (“Presença de combustível é um pré-requisito para
ocorrer fogo, assim como ter gás é pré-requisito para acender o
fogão”) (ANACLETO et al. 2007 apud CARVALHO, 2007, p.18).

O projeto da cozinha “inteligente”, KitchenSense, citado anteriormente, captura o
que ocorre na cozinha, através de sensores, converte-os em descrições verbais, do
tipo “Eu fui até a geladeira”, “Eu abri o freezer” ou “Eu fui até o microondas” e as
compara com as sentenças existentes na base de conhecimento. O sistema conecta
conceitos da base de conhecimentos baseado na probabilidade, podendo inferir que,
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se uma pessoa usa o freezer e fica parado em frente do forno de microondas, então
há uma alta probabilidade de que queira descongelar uma comida. Com isso, o
sistema pode apresentar um painel de controle do forno de microondas onde as
funções relacionadas a descongelamento apareçam destacadas.
No projeto do KitchenSense, o sistema constantemente infere o relacionamento
causal e temporal de eventos, usando um algoritmo de propagação de ativação
(“spreading

activation

algorithm”)

(AHN;

KEDIA;

BLUM,

2006),

já

citado

anteriormente neste trabalho. Eventos são decompostos em um grafo, onde os nós
representam ações, e cada nó de ação é relacionado a outro baseado na
probabilidade da ação que pode ocorrer em seguida. A propagação de ativação de
associações semânticas é usada para atribuir um peso a cada nó e verificar se
algum nó é ativado sob certas situações.
Conhecimentos recuperados da ConceptNet informam ao KitchenSense que
“pessoas se ferem com água quente” e que “a cozinha é um lugar perigoso para
crianças”, possibilitando associar “água quente” e “criança” com “perigo”. Quando
uma criança se aproxima de uma panela que contenha água fervendo, o sistema
acende luzes e mostra uma animação audiovisual de alerta.
Outros exemplos de como uma base de senso comum pode ajudar o usuário
nas suas atividades cotidianas são o Globuddy e o ComicKit. O Globuddy, um guia
digital de frases, que auxilia pessoas a comunicarem-se em outros idiomas,
recuperando frases pertinentes a um determinado contexto na base de
conhecimento do projeto OMCS e apresentando suas respectivas traduções (MUSA
et al., 2003 apud CARVALHO, 2007, p.39). O ComicKit é um sistema na web que
coleta roteiros de histórias, e dinamicamente oferece ao usuário sugestões de senso
comum (recuperadas da ConceptNet) para guiar a construção da história
(WILLIAMS; BARRY; SINGH, 2005). Por exemplo, se o sistema identifica que um
personagem foi colocado próximo a um telefone, o ComicKit pode apresentar ao
usuário a sugestão de que o telefone toca pode ser uma possível ação da
sequência.
Marvin Minsky (apud LIU; LIEBERMAN; SELKER, 2003) diz que muitas das
atitudes emocionais das pessoas também fazem parte do senso comum do mundo.
Liu, Lieberman e Selker (2003) dizem que as pessoas interagem com os
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computadores de uma forma mais natural quando a comunicação possui um
significado social e afetivo, conforme trabalhos do campo de estudo denominado
“computação afetiva” (“affective computing”). Mesmo na comunicação entre pessoas
através de textos, como por mensagens de correio eletrônico ou sistemas de
mensagens instantâneas, para uma melhor compreensão, muitas pessoas utilizam
os chamados “emoticons”

84

para expressar o sentido emocional das frases que

escrevem.
Esses autores propõem uma abordagem que utiliza a natureza afetiva inerente
às situações do dia-a-dia, coletadas da ConceptNet (como, por exemplo, “ocorrendo
um acidente de carro”), para classificar sentenças em categorias emocionais. Para
seu trabalho, eles extraíram da base da OMCS o subconjunto de sentenças que
contém algum sentimento de senso comum, como por exemplo, “A person wants
popularity”, “A consequence of riding a rollercoaster may be excitement” e “Some
people find ghosts to be scary” (seguindo o modelo do OMCS de preenchimento de
sentenças para coleta de conhecimento, citado anteriormente). A identificação
dessas sentenças é feita de forma heurística, realizada principalmente pela detecção
de adjetivos emocionais, nomes e verbos (por exemplo, “happy”, “sad”, “cry”,
“delight”, “scare”, “love”). Com base nesses dados, o objetivo do trabalho foi o de
construir um sistema que identifica automaticamente o sentido emocional das frases
que as pessoas escrevem, e que pode ser usado para melhorar a qualidade da
interação entre o computador e o ser humano.
Carvalho (2007) apresenta um estudo de caso no qual uma ação de
aprendizagem concernente ao tema “cuidado domiciliar de um dependente” é
planejada por professores do Departamento de Enfermagem da Universidade
Federal de São Carlos (DEnf/UFSCar) para preparar seus aprendizes a orientar
cuidadores familiares, no qual são utilizados os conhecimentos obtidos da população
e armazenado na base do projeto OMCS-Br. Segundo ele, o senso comum pode ser
utilizado pelo professor para identificar fatos que sejam inadequados ou incorretos
(segundo o conhecimento científico), tais como crenças populares ou mitos, e
identificar fatos nunca citados, por desconhecimento dos colaboradores. Ele cita em

84 http://pt.wikipedia.org/wiki/Emoticons

97

seu trabalho, por exemplo, que a população, em geral, não cita o SUS85 (postos de
saúde do Sistema Único de Saúde) como um recurso útil para cuidadores familiares,
provavelmente por desconhecerem os serviços oferecidos ou como ter acesso a
esses serviços.
Anacleto e seus colaboradores (2007) sugerem como uma base de
conhecimento de senso comum pode auxiliar os professores a planejarem ações de
aprendizagem fornecendo informações que permitem:
a) Contextualizar a ação às necessidades do grupo alvo, por exemplo,
identificando tópicos de interesse, o vocabulário adequado e o
conhecimento prévio, tanto correto quanto incorreto ou faltante;
b) Planejar para um aprendizado significativo, por exemplo, identificando o
conhecimento anterior do grupo-alvo que pode ancorar o novo
conhecimento;
c) Apoiar o uso de operadores cognitivos, por exemplo, identificando
metáforas, analogias e outros elementos que possam ser usados como
estímulo aos aprendizes para ativar o uso de estratégias cognitivas.
Outros trabalhos mostram iniciativas que utilizam bases de conhecimento de
senso

comum

em

assistentes

financeiros

(KUMAR;

SUNDARARAJAN;

LIEBERMAN, 2004) e em projetos de interface de aparelhos eletrônicos
(LIEBERMAN; ESPINOSA, 2006).
Uma base de conhecimento de senso comum também pode ser interessante
para outro tipo de abordagem, que identifica aspectos e eventos que não fazem
parte do senso comum. Por exemplo, é de senso comum, para moradores de muitas
grandes cidades, que o trânsito fica ruim em várias vias de acesso durante o horário
de pico, e um sistema que fornecesse esse tipo de informação não agregaria valor.
Porém, identificar situações de trânsito que representam surpresas para os usuários
e prever essas situações antes que aconteçam seria útil, e é este o objetivo do
aplicativo SmartPhlow, desenvolvido pelo Adaptive Systems and Interaction Group
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da Microsoft Research, que se encontra em uso desde 2003 em Seattle86. O
aplicativo fornece um serviço de previsão de trânsito que alerta os usuários apenas
contra surpresas - congestionamentos fora do horário de pico, por exemplo. Para
isso usa uma técnica chamada de “modelagem de surpresas” (“surprise modeling”)
com base em grande quantidade de dados, modelos cognitivos para modelar
comportamentos e identificar o que as pessoas consideram surpresas, algoritmos
baseados em técnicas de modelagem Bayesiana, dados probabilísticos sobre
eventos que podem afetar os padrões de trânsito (acidentes, clima, feriados, eventos
esportivos, visitas de personalidades, e outros). Detectando anomalias no momento
presente, a ferramenta analisa dados passados para prever como essas anomalias
afetam o ambiente.
4.5

Considerações finais sobre bases de conhecimento de senso comum
Nessa seção, foram apresentados projetos que coletam um tipo de

conhecimento denominado de senso comum, em especial, o projeto OMCS-Br
(Open Mind Common Sense no Brasil) do Laboratório de Interação Avançada (LIA)
da UFSCar.
Foram apresentadas aplicações que mostram que conhecer o que é de senso
comum para a maioria das pessoas pode contribuir para que a interação entre o ser
humano e o computador seja mais amigável e mais efetiva.
Foi visto como a rede semântica ConceptNetBr relaciona os conceitos usados
pelas pessoas, sendo possível, através dela, identificar, por exemplo, quais os
termos existentes em um dado documento são mais significativos, por terem mais
conceitos relacionados, e também extrair os conceitos mais relevantes relacionados
a um determinado termo, domínio de aplicação ou tema.
Ou seja, é possível, dessa forma, obter da ConceptNetBr um contexto de
relacionamento entre conceitos que fazem parte do senso comum das pessoas,
previamente armazenado e, em tese, identificar novos conceitos e correlações entre
conceitos que podem não ser do conhecimento do arquiteto de informação.
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Essas considerações subsidiam a proposta deste trabalho de investigar o uso
dessa base de conhecimento de senso comum como instrumento de apoio para
projetos centrados no usuário, visto que, em tese, o conteúdo de um site poderia ser
relacionado aos conceitos armazenados na ConceptNetBr, ou seja, ao senso comum
das pessoas, e a análise desse relacionamento poderia propiciar ao projetista do site
idéias para uma nova forma de organização do conteúdo do site como será
apresentado na seção a seguir.
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5

ORGANIZAÇÃO DE SITES COM BASE NO CONTEXTO DE SENSO COMUM
As seções anteriores mostraram o estado da arte em alguns temas que

sustentam a proposta deste trabalho. Nesta seção, é apresentado um processo que
utiliza uma base de conhecimento de senso comum para desenvolver o esquema de
organização do conteúdo de um site.
Esta seção está subdividida da seguinte forma: é apresentada a descrição do
conceito de contexto de senso comum (Seção 5.1), a descrição que se denominou
organização com base no contexto de senso comum (Seção 5.2), a descrição do
processo proposto para geração desse esquema de organização (Seção 5.3), e a
etapa de planejamento e preparação de uma prova de conceito, que implementa
esse processo, na qual se utiliza a base de conhecimento do senso comum do
projeto OMCS-Br (Seção 5.4). Essa prova de conceito é gerada, para exemplificar o
processo e permitir discussões sobre os resultados.
Em seguida, na seção 5.5, é apresentado um experimento de card sorting, que
gerou, com essa técnica tradicional, um esquema de organização para um site, e,
por fim, é apresentada a prova de conceito (Seção 5.6), que gerou um esquema de
organização com base no contexto de senso comum, para o mesmo site, seguindo o
processo proposto neste trabalho.
Os resultados obtidos são analisados e apresentados na seção 6, juntamente
com uma análise comparativa entre os dois esquemas de organização obtidos nos
experimentos deste trabalho, originados por processos distintos, para o mesmo
conjunto de itens (o esquema de organização com base no contexto de senso
comum e o obtido com a técnica de card sorting).
5.1

Contexto de senso comum
Normalmente, um site é composto por itens de conteúdo, como, por exemplo,

páginas de texto sobre diversos assuntos. Ao ler um texto, o leitor vai formando uma
idéia tanto sobre o tema tratado no texto quanto sobre o contexto ao qual o texto se
aplica. Uma das definições para “contexto” é o de “inter-relação de circunstâncias
que acompanham um fato ou uma situação” (Dicionário Houaiss, 2001). Portanto,
pode-se dizer que cada texto está associado a algum contexto.
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Em um texto, há uma inter-relação entre os termos usados e o contexto. Os
termos em um documento ajudam a definir um contexto (CHEN et al., 1997). Porém,
segundo Marroni (2006), um termo, usado no texto, pode carregar ambiguidades e,
nesse aspecto, é o contexto que o especifica (o significado de um termo em
determinada área do conhecimento é aquele utilizado pelos autores dessa área).
Ao ler um texto, os termos lidos ajudam o leitor a identificar o assunto e o
contexto do texto. Pode ocorrer de textos usarem termos com significados distintos,
mas esses textos possuírem um mesmo contexto. Um texto pode usar o termo
“passeio” e, outro, o termo “jogos de salão”, mas poderia se verificar, por hipótese,
que ambos os textos tratam do tema “lazer”, mais especificamente no contexto de
“atividades de lazer com os filhos”. Ao ler o texto, a análise do leitor sobre o conjunto
e relacionamento dos termos nos textos pode comprovar, ou não, essa hipótese.
Um dos modelos que buscam explicar como uma pessoa faz a associação entre
os conceitos expressos pelos termos é o “spreading activation model”, apresentado
na seção 3.2.2 deste trabalho, segundo o qual um termo pode desencadear no leitor
um processo de propagação de ativação de idéias: o termo ativa uma idéia
dormente no cérebro, e essa idéia ativa outra, sucessivamente (PIROLLI, 2007).
Assim, ao ver o termo “amamentação”, em um texto, o leitor associa outras idéias,
que poderiam ser, por exemplo, “bebê”, “mãe”, “mamadeira”, “berçário” ou “recémnascido”, que não necessariamente possuem uma ligação semântica com a palavra
inicial.
Dessa forma, mesmo no caso de textos que tratam de assuntos diferentes, por
exemplo, um sobre “amamentação”, e o outro sobre “berçários”, uma pessoa pode
considerar que ambos os textos possuem um mesmo contexto, ou que possuem, ao
menos, o que se poderia chamar de um contexto aproximado.
Entretanto, estabelecer que dois textos possuem um mesmo contexto, ou uma
proximidade de contexto, ou até avaliar qual o grau de proximidade de contexto que
existe entre esses textos, em sendo possível estabelecer esse tipo de medida, pode
envolver certa dose de subjetividade, pois depende, por exemplo, do nível de
conhecimento do avaliador em relação à área do conhecimento no qual os textos
estão inseridos. Mesmo que essa avaliação seja feita por algum especialista nos
assuntos tratados pelos textos, sempre se pode questionar se essa associação é de
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senso comum para a maioria das pessoas, e, se não for, qual a avaliação que deve
ser adotada. Se o resultado dessa avaliação for importante para algum tipo de
projeto centrado no usuário, talvez a avaliação feita por esses usuários seja mais
importante do que a feita pelos especialistas.
Foi visto, na seção 4 deste trabalho, que conhecimento de senso comum é
coletado no projeto OMCS-Br, e que esses conhecimentos são armazenados e
relacionados através de uma rede de conceitos, a ConceptNetBr (CARVALHO,
2007). Na seção 4.3, foi apresentado que a API da ConceptNet provê um conjunto
de funções básicas que permitem, por exemplo, analisar documentos, verificandose, para isso, em quais regiões contextuais da rede semântica os termos utilizados
no texto aparecem (LIU; SINGH, 2004). E possui também mecanismos de inferência,
que usam um algoritmo de propagação de ativação de idéias (“spreading activation
algorithm”), que permitem “navegar” pela rede semântica (AHN; KEDIA; BLUM,
2006).
Este trabalho apresenta duas hipóteses. A primeira consiste em afirmar que seja
possível identificar, para um dado item de conteúdo textual de um site, quais são os
conceitos relacionados a esse conteúdo que existem numa base de conhecimento
de senso comum, e que formam uma região contextual. A este conjunto de conceitos
denomina-se, aqui, contexto de senso comum, o qual é usado para compor uma
expressão de natureza semântica capaz de representar não apenas o conteúdo de
cada texto, mas também seu contexto.
A segunda hipótese deste trabalho consiste em afirmar que, uma vez obtido o
contexto de senso comum de cada item de conteúdo de um site, seja possível gerar
uma organização para esse site com base nesse contexto, a qual é detalhada a
seguir, na seção 5.2.
5.2

Organização com base no contexto de senso comum
Conforme apresentado na seção 3, em tese, uma organização que aproxime e

agrupe os itens de conteúdo procurados pelos usuários tende a facilitar a esses
usuários encontrar as informações procuradas, porque agrupando todos os itens de
conteúdos que seriam de interesse dos usuários em “regiões de informação”, as
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“distâncias” que separam o usuário (que se encontra numa dessas regiões) da
informação que procuram são menores.
Esse tipo de organização parece fazer muito sentido, conforme visto na revisão
da literatura deste trabalho, principalmente para usuários durante uma pesquisa
exploratória sobre determinado assunto (“berry picking”) para melhor entendimento
ou para tomar alguma decisão, como entender sobre cuidados com um bebê recémnascido ou encontrar orientações sobre atividades de lazer com os filhos. Também
foi apresentada a possibilidade de se identificarem itens de conteúdo próximos, em
função do grau de similaridade semântica entre esses itens, podendo-se, dessa
forma, gerar uma organização de conteúdo com base nessa similaridade, embora,
nos projetos de sites, o mais comum seja ou usar uma organização com base na
técnica de card sorting ou uma elaborada pelos editores do site (a qual, nesse caso,
não é centrada no usuário).
Porém, ao invés de se usar o grau de similaridade semântica para identificar
itens de conteúdo próximos, outra possibilidade seria usar uma medida que
avaliasse o grau de similaridade de contexto para identificar os itens de conteúdo
próximos. A vantagem de se usar a similaridade de contexto, segundo este autor, é
justamente não restringir a avaliação da proximidade de itens à similaridade
semântica entre eles. Uma pessoa, interessada, por exemplo, no assunto “lazer com
os filhos”, pode querer encontrar tanto um texto sobre “passeios” quanto sobre
“jogos de salão”. Ou, se interessada em cuidados com o filho pequeno, pode querer
tanto textos sobre “amamentação” quanto sobre “berçários”.
Entretanto, estabelecer quais itens de conteúdo tratam de um mesmo contexto,
no acervo de um site, pode não ser uma atividade trivial, principalmente se há muitos
itens de conteúdo a analisar. É razoável supor que, para estabelecer esse tipo de
associação, é necessário conhecer todos os itens de conteúdo do site.
Conforme apresentado na seção anterior (Seção 5.1), as hipóteses deste
trabalho consistem em afirmar que (i) é possível usar o senso comum das pessoas,
disponível em uma Base de Conhecimento de Senso Comum, para identificar o
contexto de cada item de conteúdo previsto para compor o site, e definir uma
expressão de natureza semântica capaz de representar não apenas o conteúdo de
cada texto, mas também seu contexto; (ii) é possível usar esta função semântica
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para organizar o site em função do grau de similaridade dessas expressões. Nesse
tipo de organização, o objetivo é obter grupos onde itens de conteúdo relacionados a
um mesmo contexto fiquem próximos, mesmo adotando terminologias distintas ou
tratando de aspectos diferentes de um tema.
Para validar essas hipóteses, este trabalho propõe um processo de geração do
esquema de organização de um site com base na proximidade de contexto existente
entre os itens de conteúdo do site. Como o contexto associado ao conteúdo é
atribuído pelo senso comum das pessoas, este autor denominou o produto gerado
como sendo um “esquema de organização com base no contexto de senso
comum” ou CSCOS – Common Sense Context Organization Scheme.
Este trabalho não tem a pretensão de explorar todas as estratégias possíveis
para se obter uma organização de itens de conteúdo de um site, usando uma base
de conhecimento de senso comum. É apresentada apenas uma possível estratégia,
proposta por este autor, cujo processo para obtenção dessa organização é descrito
a seguir, na seção 5.3 deste trabalho.
5.3

Processo de geração da organização com base no contexto de senso
comum
Nesta seção é descrito o processo proposto para produção do esquema de

organização de um site, a ser criado, com base na proximidade de contexto dos
itens de conteúdo que devem fazer parte deste site, proximidade essa calculada com
o apoio de uma Base de Conhecimento de Senso Comum. A premissa, portanto,
para que esse processo seja usado, é o da existência do objetivo de se projetar um
site, e da pré-existência de itens de conteúdo que deverão fazer parte desse site, os
quais precisam ser organizados. A questão sobre para quais tipos de site este
processo é plausível de ser aplicado será apresentada na seção de conclusões
deste trabalho (Seção 7).
Para apresentar o processo proposto de geração da organização com base no
contexto de senso comum, optou-se por usar o padrão IDEF0 (Integrated Definition
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for Function Modeling)

87

, uma das metodologias para a modelagem de processos

usada na Engenharia de Software (MARCA; PERDUE, 2000; KAWABATA; ITOH,
2006).
Resumidamente, os elementos de modelagem do IDEF0 utilizam o conceito de
ICOMs (Input Control Output Mechanisms). O ICOM é uma representação gráfica
que é composta por uma caixa, que simboliza uma atividade, e por linhas
direcionadas, que representam conceitos: entradas, saídas e recursos (controles e
mecanismos) usados em cada atividade. O diagrama IDEF0 mostra a ativação das
atividades, e pode ser decomposto em diversos níveis, mantendo uma sistemática
de numeração para mostrar a relação entre esses níveis.
Para atingir os objetivos propostos neste trabalho é necessária a disponibilidade
de uma base de conhecimento de senso comum, como recurso fundamental. Optouse por usar a base de conhecimento de senso comum do projeto OMCS-Br (Open
Mind Common Sense no Brasil) do Laboratório de Interação Avançada (LIA) da
UFSCar, por diversos motivos:
•

Possui conteúdo em língua portuguesa e a maior parte do seu
conhecimento

foi

obtida

através

de

colaboradores

brasileiros

(CARVALHO, 2007), sendo, portanto, adaptado à realidade brasileira, o
que permite seu uso para o apoio de projetos de sites nacionais, que foi a
escolha neste trabalho para o experimento;
•

Possibilita uma boa variedade de escolha de tema de site, por já possuir
um volume inicial de conhecimento sobre diversos assuntos e atividades;

•

A equipe do projeto OMCS-Br mostrou-se bem receptiva a este trabalho e
disponibilizou o acesso a ferramentas que permitiram consultas à rede
semântica ConceptNetBr;

•

Trata-se de um projeto pioneiro, no Brasil, e esse autor desconhece a
existência de outra base de conhecimento do senso comum similar no
país.
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Site oficial da metodologia IDEF: www.idef.com/idef0.html
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O diagrama abaixo (Figura 20), chamado diagrama A-0 na modelagem IDEF0,
mostra uma visão geral do processo proposto, aonde as entradas do processo
(linhas que chegam pela esquerda) são a lista de itens de conteúdo de um site, os
seus respectivos textos, e os conhecimentos de senso comum. A atuação do
arquiteto da informação e a base que armazena conhecimento de senso comum
compõem os mecanismos (recursos, representados pelas linhas que se conectam
por baixo) usados no processo, que se utiliza de regras e procedimentos (controles,
representado pela linha que se conecta ao processo pelo lado superior), para
produzir, como produto final, o esquema de organização com base no contexto de
senso comum (CSCOS) para os itens de conteúdo (a saída do processo,
representado pela linha que sai à direita). Na decomposição do processo, outros
controles e mecanismos usados serão apresentados.

Figura 20 – Visão geral do processo de geração do CSCOS.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O processo proposto, cuja decomposição é apresentada na figura 21,
contempla as seguintes atividades:
A1 – Elaborar acervo do site - Elaborar, com a participação dos responsáveis
por um site previamente selecionado, o acervo de itens de conteúdo que serão
analisados e organizados, gerando uma lista desses itens. Para facilitar o
desenvolvimento de ferramentas de software para automatizar as atividades do
processo, prevê-se o uso de um banco de dados, onde essa lista de itens poderá ser
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cadastrada. O APÊNDICE H mostra as principais tabelas previstas nessa base de
dados de apoio.
A2 – Identificar palavras-chave dos itens de conteúdo – A abordagem adotada
consiste em identificar as principais palavras significativas existentes nos textos de
cada item de conteúdo, as quais este autor qualificou como palavras-chave e
considera que caracterizam o teor de cada texto, formando o que se denominou a
“assinatura léxica” de cada item de conteúdo. A quantidade de vezes com que cada
palavra-chave é utilizada (a frequência de uso) representa sua importância no texto.
A3 – Obter contexto de senso comum - Obter o contexto de senso comum
associado a cada item de conteúdo, a partir de sua assinatura léxica. Ou seja, essa
atividade prevê buscar, na base de conhecimento de senso comum, os conceitos,
mais relevantes, que o senso comum relaciona às palavras-chave de cada item de
conteúdo através de alguma das relações de conhecimento, descritas na seção 4.3
deste trabalho. A hipótese deste trabalho considera que, através dessa atividade,
seja possível descobrir qual o contexto de que trata determinado item de conteúdo,
sem se limitar aos significados das palavras usadas no texto desse item. Por
exemplo, se o texto usa com frequência as palavras “amamentação” e “bebê”, uma
pessoa poderia supor todo um possível contexto associado ao texto. No caso, o
processo prevê que essa identificação de contexto seja feita de forma automática,
sem a necessidade de um especialista ou pessoa para ler e interpretar o texto, e sim
com o uso de uma base de conhecimento de senso comum. Esse conjunto de
conceitos de senso comum, relacionado a cada item de conteúdo, este autor
denominou “contexto de senso comum”.
A4 – Gerar esquema de organização de senso comum - Uma vez identificados
os contextos de senso comum de cada item de conteúdo do site, classificar todos os
itens de conteúdo conforme a similaridade entre seus contextos, gerando um
esquema de organização. O produto resultante desta atividade consiste no que este
autor denominou um esquema de organização com base no contexto de senso
comum.
O diagrama da figura 21, a seguir, apresenta o primeiro nível de decomposição
das atividades do processo proposto:
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Figura 21 – Diagrama do processo de geração do CSCOS.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Cada uma das atividades descritas no diagrama da figura 21 acima pode ser
decomposta, e são apresentadas com maiores detalhes a seguir. Este autor não vê
a necessidade de apresentar a decomposição da atividade A1 (Elaborar acervo do
site) nesta parte do trabalho, mas detalhes dessa atividade são apresentados
durante a prova de conceito.
O diagrama a seguir (Figura 22) apresenta a decomposição da atividade A2
(Identificar palavras-chave dos itens de conteúdo), cujo objetivo é identificar as
palavras-chave usadas no texto de cada artigo selecionado (“Text Mining”) e suas
respectivas frequências de uso (a quantidade de vezes que cada palavra é usada no
texto). Este conjunto de palavras-chave e frequências compõem, neste trabalho, o
que se denominou “assinatura léxica” de cada item de conteúdo. Essa atividade foi
decomposta da seguinte forma:
A21 – Extrair palavras - Nesta atividade são identificados e extraídos os termos
do texto de cada item de conteúdo (processo denominado “tokenização”).
A22 – Descartar termos irrelevantes - Termos considerados irrelevantes ao
processo (“stop-words”) são descartados (como, por exemplo, conjunções, artigos,
preposições, números), fazendo-se uso de uma lista de “stop-words”.
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A23 – Normalizar termos - Os termos extraídos passam por um processo de
normalização (“stemming”), buscando-se sua forma canônica em um dicionário de
termos normalizados, como, por exemplo, substantivos e adjetivos são postos no
singular e no grau normal (nem aumentativo, nem diminutivo), e verbos postos no
infinitivo. Dessa forma, evita-se que termos sejam considerados distintos apenas em
função de sua variação morfológica. Esses termos são considerados, por este autor,
as palavras-chave que caracterizam o léxico do item de conteúdo analisado.
A24 – Gerar assinatura léxica - As palavras significativas repetidas são
agrupadas, e é calculada a quantidade de vezes que cada uma é usada no texto
(frequência de uso). O produto de saída desta atividade é o conjunto das palavras
mais relevantes de cada item de conteúdo (palavras-chave, segundo este autor),
denominado neste trabalho como “assinatura léxica”, limitado a uma determinada
quantidade, parametrizável, que deve ser definida em função do tamanho médio dos
textos dos itens de conteúdo do acervo. O critério simplificado, adotado neste
processo por este autor, será o de considerar mais relevantes as palavras-chave
com maior frequência de uso.

Figura 22 – Diagrama da atividade A2 - Identificar palavras-chave.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A atividade A3

–

Obter contexto de senso comum, mostrada na figura 23,

contempla as seguintes etapas:
A31 – Pesquisar conceitos na base de senso comum - Essa atividade consiste
em, para cada palavra-chave da assinatura léxica de um item de conteúdo, navegar
na rede semântica da base de conhecimento de senso comum, extraindo os termos
que representam os conceitos associados por senso comum, o tipo de relação entre
esses conceitos, e dois valores numéricos que representam a frequência com que
uma relação foi gerada a partir de uma regra de extração (f, que mostra quantos
colaboradores forneceram a relação) e a frequência com que uma relação foi gerada
a partir de uma regra de inferência (i). Na rede semântica da base de conhecimento
de senso comum, um conceito pode estar relacionado a outros conceitos em
diferentes níveis de relacionamento.
Ou seja, um conceito se relaciona a outros, diretamente (primeiro nível), os
quais, por sua vez, também possuem relacionamento com outros mais (segundo
nível), e assim sucessivamente, conforme apresentado na seção 4.3 deste trabalho,
segundo Carvalho (2007). Por esse motivo, a pesquisa por conceitos relacionados
na rede semântica de conhecimento de senso comum deve prever a parametrização
da quantidade máxima de níveis de profundidade que devem ser pesquisados, e a
parametrização de um limite máximo de conceitos que podem ser retornados da
pesquisa. Sem esses limites, cada iteração de pesquisa poderia retornar todos os
conceitos existentes na base de conhecimento.
A32 – Selecionar o contexto de senso comum - A atividade de selecionar o
contexto de senso comum, para cada item de conteúdo, consiste em filtrar quais
tipos de relação entre conceitos são considerados adequados para caracterizar um
contexto, visto que um conceito pode estar relacionado a outro conceito por mais de
um tipo de relação (CARVALHO, 2007). As relações de negação (“NotLocationOf”,
“NotMotivationOf”, “NotPropertyOf”, “NotUsedFor”) não foram consideradas, por este
autor, apropriadas para os objetivos deste trabalho e por isso foram descartadas. O
objetivo é buscar relações que caracterizem um contexto, e as relações de negação
não fazem essa caracterização de forma direta.
A33 – Preparar contexto de senso comum - A atividade de preparar o contexto
de senso comum, para cada item de conteúdo, consiste em agrupar os termos
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repetidos, que representam os conceitos, somando-se suas respectivas frequências
de uso, e de selecionar os termos mais relevantes, cuja relevância foi calculada em
função do valor de frequência total. Neste trabalho, considerou-se que os dois tipos
de frequência (f e i) possuem o mesmo peso para representar uma relação, e a
frequência total é obtida pela fórmula:

Frequência total = frequência f (por extração) + frequência i (por inferência)
(6)

A quantidade de termos selecionados pode ser limitada de forma parametrizável,
que este autor pretende estipular conforme o tamanho da assinatura léxica de cada
item de conteúdo.
A atividade A3 (Obter contexto de senso comum) é apresentada decomposta no
diagrama da figura 23 a seguir:

Figura 23 – Diagrama da atividade A3 - Obter contexto de senso comum.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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A atividade A4 (Gerar esquema de organização de senso comum), cuja
decomposição é apresentada na figura 24, contempla as seguintes etapas:
A41 – Gerar assinatura léxico-contextual - Nesta etapa do processo, o objetivo
foi consolidar o conjunto de termos que caracterizam o contexto de senso comum de
cada item de conteúdo. Para atender esse objetivo, este autor optou por gerar o que
se denominou “assinatura léxico-contextual” de cada item de conteúdo, composta
pela união dos termos da “assinatura léxica” e do contexto de senso comum de cada
um dos itens de conteúdo. Este autor considerou que as palavras-chave que
compõem a assinatura léxica de cada item de conteúdo representam parte
significativa do contexto tratado em cada texto (e foram escolhidas pelos seus
autores), sendo que esse contexto pode ser ampliado considerando-se os conceitos
que o senso comum apresenta como relacionados, mas que, sem essas palavraschave, ficaria descaracterizado. De fato, na etapa de pesquisar conceitos na base de
senso comum (atividade A31, descrita acima), em tese, cada palavra-chave da
assinatura léxica de um item de conteúdo possui uma entrada na rede semântica da
base de conhecimento de senso comum, na forma de um conceito. Então, essa
palavra-chave faz parte do senso comum associado ao item de conteúdo. Porém
optou-se, no processo de pesquisa, por recuperar apenas os conceitos associados
na rede semântica, e não o próprio conceito pesquisado. Isso foi feito com o intuito
de se usar esse conceito (a palavra-chave) proveniente da assinatura léxica, pois ali
consta a informação de frequência com que foi usado no texto do item de conteúdo,
considerada importante por este autor.
Esta atividade prevê a normalização das frequências dos termos da “assinatura
léxica” e do contexto de senso comum, gerando o que se denominou um “peso” para
cada termo, caracterizando sua relevância no conjunto da “assinatura léxicocontextual”.
A42 – Calcular similaridade contextual - Nesta etapa do trabalho, o objetivo é
comparar as assinaturas contextuais dos itens de conteúdo, dois a dois, e calcular o
grau de similaridade de cada par de itens de conteúdo. Neste processo, denominouse "similaridade contextual" uma medida que expressa o quanto dois itens tratam
dos mesmos assuntos em um mesmo contexto, considerando, para esse cálculo, a
quantidade de termos que existem em comum nas assinaturas léxico-contextuais
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desses itens de conteúdo, e seus respectivos pesos. O resultado dessa etapa será
uma matriz de similaridade, que mostra o grau de similaridade entre cada par de
itens de conteúdo. A estratégia adotada para o cálculo da similaridade é
apresentada com mais detalhes na etapa da prova de conceito realizada neste
trabalho (Seção 5.6), de forma exemplificada.
A43 – Compor o esquema de organização - A matriz de similaridade criada na
etapa anterior é usada em um algoritmo de análise de agrupamento (“cluster
analysis”), com o objetivo de compor uma hierarquia de grupos de classificação,
obtendo, como produto final o esquema organização com base no contexto de senso
comum.
O diagrama a seguir (Figura 24) mostra a decomposição da atividade A4 - Gerar
esquema de organização de senso comum:

Figura 24 – Diagrama da atividade A4 - Gerar esquema de organização.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Esta seção apresentou um resumo do processo proposto para obtenção da
organização de um site com base no contexto de senso comum. Maiores detalhes
serão mostrados na prova de conceito prevista neste trabalho (Seção 5.6).
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A seguir, na seção 5.4, é descrita a etapa de preparação da prova de conceito e
do experimento de card sorting.
5.4

Etapa de preparação
Esta seção apresenta alguns detalhes de atividades preliminares para a

execução da prova de conceito, cujo objetivo é validar o processo proposto neste
trabalho, usando-o para gerar um esquema de organização de um site com base no
contexto de senso comum, e o planejamento do experimento de card sorting, que
gerou um esquema de organização, para o mesmo site, com o uso dessa técnica
tradicional, com o objetivo de possibilitar uma análise comparativa entre os dois
esquemas de organização, gerados por técnicas distintas.
A figura 25, apresentada a seguir, mostra uma topologia esquemática do
processo, que para fins ilustrativos foi denominado Gerador CSCOS, que recebe os
itens de conteúdo de um site para classificar, acessa a rede semântica
(ConceptNetBr) associada à base de conhecimento de senso comum do projeto
OMCS-Br, através de sua API, e produz, para esses itens de conteúdo, uma
organização com base no contexto de senso comum (CSCOS).

Figura 25 – Desenho esquemático do processo de geração do CSCOS.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para a prova de conceito, foi necessária a escolha de um tema de site para fins
de estudo (para que fosse possível delimitar um tempo para a prova de conceito,
optou-se pela escolha de um único tema). Outro ponto importante levado em
consideração foi o da pré-existência de um site sobre o tema escolhido, contendo
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um bom volume de conteúdo, ou seja, um espaço informacional onde pessoas
pudessem realizar pesquisas exploratórias em busca de conhecimentos sobre
determinado assunto, e não apenas a busca de informações sobre itens específicos.
Embora o foco do presente trabalho seja o uso da base de conhecimento de
senso comum na etapa de projeto de sites, a existência de um site já pronto, com
conteúdo real sobre o tema escolhido, foi considerada por esse autor importante
para acelerar esta pesquisa, pela possibilidade de uso desse conteúdo nos
experimentos propostos, e também auxiliar na validação e análise comparativa dos
resultados.
Diversos grandes temas poderiam se encaixar nesse quesito, como, por
exemplo, sobre esportes, educação, saúde, medicina, computação, terceira idade e
outros. Optou-se, neste trabalho, pelo tema “pais e educação dos filhos”, em
referência a conteúdos de informação dirigidos a pais e mães com o intuito de
auxiliá-los na tarefa de criar e educar os filhos, pelos seguintes motivos:
a) A base de conhecimento de senso comum da OMCS-Br já possui alguns
dados relacionados a esse tema ou atividades afins, como situações do
cotidiano e sexualidade;
b) Trata-se de tema amplo, do dia-a-dia de muitas pessoas, que possibilita
que muitas pessoas possam opinar (não apenas pais e educadores, pois
todo mundo no mínimo já foi filho/a de alguém), o que facilita a obtenção
de colaboradores para o experimento de card sorting previsto neste
trabalho (um tema mais específico restringiria a quantidade de
colaboradores);
c) O autor do presente trabalho administra o site do Portal da Família, visto
na seção da motivação, como trabalho voluntário em uma ONG, que
possui uma seção dedicada a esse tema com uma quantidade
considerável de conteúdo, havendo a possibilidade de uso de seu
conteúdo para fins deste estudo.

Escolhido o tema e o site, foi então selecionado um subconjunto de itens de
conteúdo (artigos) que compõem a seção Pais do site Portal da Família. Aqui, um
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artigo refere-se a um texto sobre determinado assunto publicado como uma página
do site.
O site Portal da Família possui, atualmente, cerca de duas mil páginas de texto
em língua portuguesa, e, dessas, aproximadamente 200 páginas compõem a seção
Pais, subdivididas em cinco subseções: Melhores Pais (Artigos e orientações para
pais e mães), Virtudes (especializada em artigos sobre valores e virtudes humanas),
Educação Sexual (artigos específicos sobre esse tema), Livros para Pais (sinopses
de livros recomendados para pais e mães) e Escolas de Famílias (conjunto de
páginas sobre escolas e cursos para pais).
O subconjunto foi formado pela seleção de uma amostra de 81 artigos da Seção
Pais, escolhidos como representativos do tema pelo editor do site (o autor deste
trabalho) e mantendo-se a proporção existente atualmente de artigos por subseção.
A quantidade de artigos (40 % do total da seção) foi restringida com o objetivo de
não aumentar em demasia o tempo gasto pelos colaboradores no experimento
acadêmico de card sorting, e foi considerada, por este autor, como suficiente para
prover uma boa diversidade de textos sobre o tema.
Os detalhes da execução de cada experimento serão apresentados em suas
respectivas seções neste trabalho. Optou-se por realizar primeiro o experimento de
card sorting, apresentado a seguir na seção 5.5, e, em seguida, a prova de conceito
que usa o processo proposto neste trabalho para obtenção de uma organização com
base no contexto de senso comum, a qual é apresentada na seção 5.6 deste
trabalho.
5.5

Experimento de card sorting
Esta etapa da fase de execução do trabalho consistiu na realização de um

experimento de Open Card Sorting utilizando um subconjunto de 81 artigos que
compõem a seção Pais do site Portal da Família, conforme mencionado
anteriormente.
Como os aspectos teóricos da técnica de Card Sorting foram apresentados na
seção 2.3.5 deste trabalho, nestas próximas seções será descrito apenas como foi
conduzido esse experimento neste trabalho, de forma mais sucinta.

117

5.5.1 Preparação do experimento de card sorting
Para o experimento, utilizou-se uma ferramenta de card sorting online
(WebSort88), citada anteriormente neste trabalho, para permitir uma maior
quantidade de participantes no experimento, de forma remota, fazendo-se uso da
aquisição de uma licença de uso subsidiada para estudos acadêmicos, possibilitada
pelo fornecedor da ferramenta.
Os títulos dos artigos selecionados foram cadastrados na ferramenta
(APÊNDICE A), e foi elaborada a página de instruções em português (APÊNDICE
B). Foram realizados alguns experimentos-piloto com colaboradores próximos, sob
acompanhamento deste autor, e também com colaboradores remotos, para validar o
ambiente preparado na ferramenta, e verificou-se que, em média, o tempo gasto
para execução do experimento ficou em torno de 20 a 30 minutos para cada um
desses colaboradores participantes.
5.5.2 Execução do experimento de card sorting
O experimento foi realizado de forma aberta, bastando, para participar, que o
colaborador acessasse o experimento via web e se identificasse com algum apelido,
sem necessidade de ter de se cadastrar.
Para conseguir a participação de uma maior gama de colaboradores, um textoconvite (vide APÊNDICE C) foi publicado no site do Portal da Família e divulgado
através do seu newsletter, um boletim eletrônico por correio eletrônico com
aproximadamente quatro mil inscritos. Um convite também foi enviado para a lista de
discussão eletrônica “AIfIA-pt - Arquitetura de Informação em Português”, dedicada a
debater assuntos relacionados ao campo de estudo da Arquitetura de Informação e
à profissão de Arquiteto de Informação, da qual este autor participa, e outro convite
foi enviado para especialistas no tema, colaboradores do site.
O experimento online ficou ativo por aproximadamente um mês, em agosto de
2008, e vinte e sete (27) pessoas completaram o experimento nesse período. Como
a ferramenta não coleta dados sobre os participantes (como, por exemplo, nome

88

http://www.websort.net/

118

real, endereço de email, dados de perfil), estes só são identificados por seus
apelidos.
5.5.3 Análise dos resultados do experimento de card sorting
A ferramenta WebSort permite avaliar as respostas de cada participante
individualmente, os resultados de dois ou mais participantes combinados, ou de
todos os participantes juntos, e exportar esses resultados na forma de planilhas.
Também fornece diversos resultados de apoio à análise, como por exemplo, a lista
das categorias criadas por participante, tabelas de “Itens x Categorias” e de “Itens x
Itens” (no APÊNDICE D, encontram-se exemplos de telas obtidos com o WebSort
mostrando esses resultados), além do dendograma resultante da análise de
agrupamentos.
A figura 26, a seguir, mostra o esquema de organização produzido, através da
técnica de Card Sorting, neste experimento.
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Figura 26 – Esquema de organização produzido no Card Sorting.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Pode-se observar que no esquema gerado pelo experimento de card sorting os
colaboradores classificaram os artigos do experimento em 8 (oito) grandes grupos,
hierarquizados conforme apresentado na figura-resumo a seguir (Figura 27). Os
números entre parênteses representam a quantidade de artigos em cada grupo.

Figura 27 – Dendograma resumido resultante do card sorting.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O rótulo atribuído a cada grupo da figura 20 representa o tema geral dos textos
contidos no grupo, e foi atribuído, por este autor, com base nas sugestões de rótulos
sugeridas pelos participantes do experimento de card sorting, os quais podem ser
vistos no APÊNDICE F deste trabalho.
Segundo os fornecedores da ferramenta, o WebSort utiliza um algoritmo de
análise de agrupamento (clustering) hierárquico com medida de similaridade
baseada na média das distâncias (“average linking”).
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Alguns dos itens classificados no experimento referiam-se a páginas do site
contendo sinopses de livros recomendados para pais, e, no título desses itens,
constava o termo “livro” (por exemplo, um dos títulos de item era “Livro: Amar os
adolescentes”). Observa-se que a tendência dos participantes do card sorting foi a
de agrupar todos os títulos de livros em um mesmo grupo, como pode ser visto no
trecho do dendograma mostrado na figura 28 a seguir, evidenciando que a presença
da sequência de caracteres “Livro:” no título dos itens influenciou fortemente na
decisão dos usuários quanto à classificação.

Figura 28 – Agrupamento de livros assinalada no dendograma.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para avaliar um item, o participante possuía apenas o título do artigo como
referência, pois, neste estudo, não foi utilizada a opção de se cadastrar uma breve
descrição para cada item, possibilitada pela ferramenta. Mas ficou nítido que a
tendência no estudo foi a de os participantes agruparem os itens referentes a “livros”
com base na faceta perceptível de tipo de item (no caso, serem livros),
independentemente do assunto tratado por estes.
Analisando-se os resultados individuais de cada participante, verificou-se que
nem todos adotaram a estratégia de agrupar todos os itens referentes a livros juntos.
Observou-se que, com poucos participantes, havia mais itens do tipo “livro”
espalhado por vários grupos, mas que, com o aumento do número de participantes,
a tendência foi a de todos os itens do tipo “livro” formar um grupo.
Também é observável que, como havia vários itens contendo a palavra “virtude”
no título (“Auto-avaliação da virtude da ordem”, “Auto-avaliação da virtude da
fortaleza”, “Esquema de virtudes por idades”, e outros), os participantes criaram um
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subgrupo sobre “virtudes”, evidenciando a influência da presença de um termo em
comum nos títulos. Esse subgrupo foi, depois, aglutinado com outro subgrupo que
continha itens com temas correlatos (“A formação do caráter”, “Filhos do
consumismo”).
Conforme foi visto na seção 2.3.5, normalmente utiliza-se de um experimento de
Closed Card Sort para testar e refinar uma estrutura de organização elaborada a
partir de um Open Card Sort. Além disso, como aponta Jesse James Garrett
(GARRETT, 2002), dados de pesquisa e metodologias formalizadas não garantem,
por si só, uma arquitetura de informação melhor, e, por isso, este autor considera
que qualquer método que não aborde o processo criativo estará lamentavelmente
incompleto. Ou seja, depois de completado o estudo de card sorting, é necessário
uma análise crítica do arquiteto da informação, sendo razoável supor que, quanto
mais precisos os dados da pesquisa, mais facilitado fica o trabalho do arquiteto.
Neste trabalho, optou-se por não realizar um Closed Card Sort para validar os
resultados, e nem dar continuidade na tarefa de concluir o sistema de organização
com base nessa técnica, pois o objetivo proposto será o de comparar os dados
“brutos” oriundos do card sorting com a classificação sugerida através do senso
comum, ambas antes do trabalho de refinamento que teria de ser feito pelo arquiteto
da informação.
Dessa forma, considerou-se concluído este experimento, obtendo-se uma
sugestão de organização gerada através da técnica de Card Sorting, apresentada no
APÊNDICE E deste trabalho, a qual será utilizada na comparação com a
organização gerada com base no contexto de senso comum, apresentada no
APÊNDICE J, obtida por meio da prova de conceito apresentada na seção 5.6, a
seguir.
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5.6

Prova de conceito para obtenção da organização de um site com base no
senso comum
Nesta seção, descreve-se a prova de conceito que utilizou o processo proposto

neste trabalho (na seção 5.3) para obter um esquema de organização (o CSCOS) de
um site, utilizando-se da base de conhecimentos de senso comum do projeto
OMCS-Br (Open Mind Common Sense no Brasil).
Conforme mencionado anteriormente, a estratégia adotada neste experimento
consistiu, basicamente, em identificar, para cada item de conteúdo a ser classificado,
os conceitos existentes na ConceptNetBr (a rede semântica de conhecimentos de
senso comum do projeto OMCS-Br) relacionados ao texto de cada um desses itens,
que este autor denominou contexto de senso comum, para, em seguida, agrupar
esses itens conforme a similaridade existente entre esses contextos (ou seja,
similaridade no sentido de tratar dos mesmos assuntos em um mesmo contexto).
Os itens de conteúdo usados neste experimento foram os mesmo que
constaram do subconjunto de 81 artigos, oriundos da seção Pais do site Portal da
Família, utilizado no experimento de Card Sorting apresentado na seção 5.5.
Para a realização deste experimento, foi desenvolvido por este autor o programa
CSCOSGenerator, um software composto de diversos módulos, programado,
principalmente, em linguagem Visual Basic.Net, que automatiza parte do processo
proposto, cujas etapas são mostradas esquematicamente na figura 29 a seguir, e
utilizadas algumas ferramentas de apoio, que serão detalhados na medida em que
forem citados no processo. O foco deste trabalho não foi o de criar uma ferramenta
de software para automatizar todo o processo proposto, mas apenas validar esse
processo em si.
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Figura 29 – Etapas do processo usando o CSCOSGenerator.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para automatizar as tarefas necessárias, foi criada também uma base de dados
relacional, optando-se pelo uso da tecnologia Microsoft Access, para conter a tabela
referente ao acervo de artigos e outras tabelas de apoio (por exemplo, para
armazenar, para cada artigo, a assinatura léxica, e assinatura contextual e os termos
oriundos da base de senso comum). O APÊNDICE H mostra as principais tabelas
criadas nessa base de dados.
Os círculos numerados que aparecem na figura 29 representam a sequência de
etapas realizadas no processo de produção do esquema de organização do site
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escolhido, com base no contexto de senso comum (CSCOS) proposto neste
trabalho, as quais são detalhadas nas seções a seguir.
5.6.1 Construção do acervo de artigos
A primeira etapa do processo consistiu da construção do acervo de itens de
conteúdo que serão analisados (na prova de conceito, usou-se, basicamente, o título
e referência ao arquivo contendo o texto de cada artigo utilizado no experimento
anterior de card sorting);
O acervo referente ao subconjunto de itens de conteúdo foi catalogado na base
de dados de apoio. Embora elaborar um inventário sobre o acervo de um site
envolva diversos aspectos a serem considerados (FRASER, 2001), como, por
exemplo, coleta de diversos tipos de metadados sobre cada item, optou-se, neste
trabalho, por um modelo simplificado, consistindo apenas de uma tabela
(T01_ARTIGOS) contendo poucos dados sobre cada texto, como, por exemplo, o
título de cada artigo e um número sequencial (ID) usado para identificá-lo, e o
endereço (path) do arquivo físico que contém o texto do artigo. O APÊNDICE G
apresenta uma visão resumida desta tabela, contendo o ID e outros dados sobre
cada artigo.
Optou-se, nos processos executados neste trabalho, por utilizar o conteúdo de
texto de cada artigo em seu formato de arquivo original, no caso, uniformizado em
código-fonte do tipo HTML, em vez de, por exemplo, importar os textos para o banco
de dados. Colaborou para essa decisão o fato de o site escolhido não possuir mais
todos os artigos selecionados em um formato textual (sem ser codificado em HTML)
e, os que existiam estavam em diversos tipos de formato (Microsoft Word, PDF,
mensagens de email e outros), o que poderia complicar um pouco mais as tarefas de
extração que seriam realizadas. Também foi descartada a opção de se buscar os
textos dos artigos selecionados através de uma extração automática, via navegação
nos links, das páginas publicadas na web, por ser considerada, por este autor, mais
complexa do que a opção escolhida.
Uma vez que o acervo de itens de conteúdo foi catalogado, passou-se à etapa
seguinte do processo que consistiu na extração das palavras-chave representativas
de cada texto.
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5.6.2 Extração da assinatura léxica dos textos do acervo
O objetivo desta atividade foi o de identificar as palavras-chave usadas no texto
de cada artigo selecionado e suas respectivas frequências de uso (a quantidade de
vezes que cada palavra é usada no texto). Este conjunto de palavras-chave e
frequências compõem, neste trabalho, o que se denominou “assinatura léxica” do
item de conteúdo.
Dentre as técnicas de análise e extração de dados a partir de textos ou frases
(“Text Mining”), foram analisadas algumas ferramentas já existentes com a
funcionalidade de extrair termos de um texto, como, por exemplo, HAMLET II
Computer-assisted text analysis89, TagCrowd90 e WordSmith91, mas nenhuma se
adaptou totalmente às necessidades deste trabalho, e por isso foi utilizado o módulo
Extrator do software CSCOSGenerator, descrito a seguir, que automatiza as tarefas
da atividade A2 (Identificar palavras-chave dos itens de conteúdo) do processo
proposto na seção 5.3 deste trabalho, conforme mostra a figura 30 a seguir:

Figura 30 – Módulo Extrator.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O módulo Extrator recupera a lista de artigos da base de dados de acervo e,
para cada um, realiza a análise do arquivo que contém o código-fonte HTML
correspondente ao texto do artigo (todos os artigos estão em língua portuguesa).

89

http://www.apb.cwc.net/download.html

90

http://tagcrowd.com/

91

http://www.lexically.net/
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A análise é feita a partir da posição do arquivo que contém o texto do artigo em
si, ou seja, ignora todo o conteúdo anterior à marcação “<body”, a fim de não
considerar metadados HTML da página que não fazem parte do conteúdo escrito
pelo autor do texto (por exemplo, metadados “description”, “keyword” e outros).
Todas as páginas de artigos no site escolhido seguem uma determinada
padronização de estilo, e elementos adicionais na página são inseridos através de
arquivos externos (tecnicamente, “includes” ou “server-side includes”), que não são
analisados por não fazerem parte do texto do conteúdo do artigo em si.
Em virtude de se utilizar o código-fonte HTML das páginas de artigos, antes da
análise do texto em si, o programa realiza uma conversão automática dos caracteres
acentuados, encontrados no arquivo em forma de código HTML, para texto plano
(em formato HTML, a letra "é" é codificada como "&eacute;" e a letra "ç" é codificada
como "&ccedil;", por exemplo).
Neste trabalho, optou-se pela extração apenas das palavras significativas do
texto, ao invés de extrair também os sintagmas nominais (“expressões-chave”), que
são a menor parte do discurso portadora de informação (KURAMOTO, 2002). Por
exemplo, o trecho “A educação da liberdade nas etapas da vida” é um sintagma
nominal, que, por sua vez, apresenta sintagmas nominais embutidos, como “a
educação”, “educação da liberdade” e “etapas da vida” e outros. Alguns autores
consideram que o uso de sintagmas nominais oferece maior precisão em tarefas de
recuperação de informação do que o uso apenas de palavras, visto que estas,
isoladamente, apresentam propriedades como polissemia (ter vários significados) e
sinonímia (duas palavras podem designar um mesmo significado) (KURAMOTO,
2002), porém, a extração dos sintagmas envolve estratégias e algoritmos de
extração mais complexos que os de extração de palavras (MIORELLI, 2001; TURMO
et al., 2006; PEREIRA et al., 2002).
No projeto OMCS-Br, os sintagmas nominais são extraídos das frases dos
colaboradores

utilizando-se

de

um

analisador

sintático

chamado

Curupira

(CARVALHO, 2007), e tanto esses quanto os termos simples são armazenados na
ConceptNetBr. Embora, para fins de recuperação da informação, um sintagma como
“posto de saúde” tenha um significado mais preciso do que as palavras “posto” e
“saúde”, tratadas de forma combinada (“posto”, por exemplo, pode se referir a “posto
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de combustível”, considerado um “ruído” nas informações recuperadas), optou-se,
neste trabalho, pelo uso apenas de termos simples, porque:
a) a ConceptNetBr, por ser uma base em formação, não possui registro para
diversos sintagmas, como “educação da liberdade” ou “etapas da vida”, mas
possui o contexto dos termos separados “educação”, “liberdade”, “etapa” e
“vida”;
b) é possível recuperar o contexto da ConceptNetBr usando-se apenas esses
termos, os quais podem ser extraídos dos textos escolhidos através de
algoritmos mais simples;
c) pretende-se apenas avaliar a similaridade relativa do contexto (recuperado
da ConceptNetBr em função dos termos obtidos) para artigos que tratam de um
mesmo tema, o que minimiza os efeitos de eventuais “ruídos” retornados na
pesquisa de contexto. Mas considera-se que, para trabalhos futuros, seria
interessante considerar o uso de sintagmas nominais nas pesquisas feitas na
ConceptNetBr por trazerem um contexto mais restrito, ou seja, mais preciso em
termos semânticos.
A rotina de extração utiliza expressões regulares (disponíveis na linguagem de
programação escolhida) para identificar e extrair as palavras do texto (processo
denominado “tokenização”). Palavras consideradas irrelevantes (que compõem o
que se denomina lista de “stop-words”) ao processo foram descartadas (como, por
exemplo, conjunções, artigos, preposições, números e códigos da programação
HTML), utilizando-se, para isso, de uma tabela de apoio contendo esses termos
(T02_TermosARejeitar). Entretanto, alguns verbos (por exemplo, “acontecer”,
“aumentar”, “constatar”) foram considerados irrelevantes por esse autor para a
formação do contexto, e por isso, acrescentados à lista de “stop-words”, enquanto
outros (por exemplo, “amamentar”, “educar”, “obedecer”) foram considerados
relevantes.
No módulo Extrator, as palavras extraídas passaram por um processo
simplificado de normalização (“stemming”), buscando-se sua forma canônica, como,
por exemplo, substantivos e adjetivos são postos no singular e no grau normal (nem
aumentativo, nem diminutivo), e verbos postos no infinitivo, visto que os termos
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armazenados na ConceptNetBr também passam por uma normalização semelhante
(CARVALHO, 2007). O dicionário DELAF_PB (UNITEX-PB, 2004), com mais de 870
mil termos, que também é utilizado no processo de normalização do projeto OMCSBr, foi importado para uma tabela (T03_DELAF_PB) da base de dados de apoio que
o módulo Extrator utiliza para localizar a forma canônica das palavras.
Neste trabalho, a tabela de dicionário de termos normalizados foi utilizada
também como apoio para validar os termos extraídos dos artigos. Foram feitas
algumas execuções preliminares do processo, e termos que não eram encontrados
na tabela de normalização (T03_DELAF_PB), eram gravados em uma tabela auxiliar
(T07_NaoNormalizado). Ao final, esses termos eram analisados e, ou inseridos na
tabela de normalização ou inseridos na tabela de “stop-words”. Com isso, algumas
siglas e palavras estrangeiras foram, por exemplo, inseridas manualmente na
T03_DELAF_PB por serem de uso comum nos textos analisados (como, por
exemplo, “walkman”, “cyberbullying”, “OMS”, “UNAIDS”). A rotina também contabiliza
na tabela de “stop-words” quantas vezes um termo foi rejeitado, zerando o contador
a cada execução (permitindo re-avaliar se determinado termo foi considerado
irrelevante indevidamente).
Foi detectado que alguns termos encontrados em certos textos do acervo
estavam com erros morfológicos, principalmente devido a falhas de acentuação
("familia" => "família", "adolescencia" => "adolescência"). Para não prejudicar a
avaliação proposta neste trabalho, foi inserido, no programa, uma rotina que corrige
os erros desse tipo mais frequentes, usando-se como apoio uma tabela auxiliar. Por
sua vez, alguns termos da T03_DELAF_PB foram substituídos quanto à
normalização para não provocarem um problema semântico na análise. Por
exemplo, o termo “camisinha” (no sentido de “preservativo”) foi mantido nessa forma
por ser o sentido mais usado no conjunto de textos analisados (em vez de diminutivo
da palavra “camisa”).
Para analisar os 81 artigos do acervo e para gerar a assinatura léxica de cada
um, o módulo Extrator demorou, em média, 3 minutos92, extraindo 23.558 palavras-

92

Os tempos apresentados neste trabalho referem-se à execução dos programas em um computador
com processador Core 2 Duo, com Clock de 2 GHz, memória de 2 GB e Microsoft Windows Vista.
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chave relevantes (somando-se as palavras-chaves de todos os artigos), que foram
gravadas em uma tabela de apoio denominada T06Temp_AssinaturaLexica,
contendo palavras repetidas por artigo (do total geral, havia 3.929 palavras-chave
únicas, isto é, desconsiderando as repetições).
Foi observado que cada artigo do acervo usado possui, em média, 164 palavraschave distintas (mínimo de 53, máximo de 791, e média geométrica de 142 palavraschaves) variando conforme o tamanho do texto, a abrangência de assuntos no
mesmo artigo e a variedade do vocabulário usado pelo autor. Observou-se também
que, no acervo escolhido, embora algumas palavras sejam muito utilizadas por
alguns textos (por exemplo, a palavra “criança” é usada 163 vezes no artigo “Jogos e
brincadeiras de salão”, e a palavra “filho” 59 vezes no artigo “Primogênito, o caçula,
o do meio, e suas surpreendentes diferenças”), a maioria das palavras-chave (71%)
é usada apenas uma vez em cada artigo.
Em seguida, o módulo Extrator consolida as palavras-chave de cada artigo,
agrupando as repetições e calculando a quantidade de vezes que cada uma é usada
no texto (frequência de uso), e grava os resultados (palavra-chave, frequência) numa
tabela de “termo x documento” (T06_AssinaturaLexica), correspondendo ao que,
neste trabalho, denominou- se a assinatura léxica do artigo. O tamanho da
assinatura léxica foi uniformizado com um limite de 40 (quarenta) palavras-chave
mais frequentes de cada artigo (valor parametrizável no módulo Extrator), que
corresponde a 25% da quantidade média de palavras-chave por artigo do acervo
(embora corresponda a 75% das palavras-chaves do menor artigo, que possui 53
palavras-chaves).
Este autor considera que o tamanho da assinatura léxica ainda é uma questão
em aberto, cujo tamanho deve levar em consideração o tamanho dos textos do
acervo. A figura 31 mostra a tela de execução do módulo Extrator, durante sua
execução.
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Figura 31 – Tela do módulo Extrator.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Considerando-se apenas as palavras-chave que formaram as assinaturas
léxicas dos artigos, constatou-se um total de 1.244 palavras-chave únicas (isto é,
desconsideradas as repetições), que foram armazenadas numa tabela de apoio
(T08_DISTINCTLEXICO), cujo objetivo será explicado na seção 5.6.4, mais adiante
neste trabalho.
A tabela a seguir mostra alguns registros da tabela T06_AssinaturaLexica, que
correspondem a uma parte da Assinatura Léxica do artigo “27 conselhos para ver
televisão em família” (ID=1).
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Tabela 1 - Trecho da assinatura léxica do artigo “27
conselhos para ver televisão em família”
Id do Artigo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Palavra-chave
televisão
filho
programa
pai
família
criança
familiar
valor
educação
critério
direito
infantil
vida
qualidade
conteúdo
ensinar

Fonte: Elaborada pelo autor.

Frequência
39
25
19
19
11
10
8
7
7
6
6
5
5
4
4
3

5.6.3 Execução da pesquisa do contexto na conceptnetbr
O objetivo desta etapa consiste na execução do módulo Captador do
CSCOSGenerator, usado para pesquisar na ConceptNetBr, extraindo os termos
existentes na base de senso comum que estão relacionados, por contexto, a cada
palavra-chave existente nos artigos (mais especificamente, em sua assinatura
léxica).
O Captador funciona em conjunto com outro módulo, desenvolvido à parte em
linguagem Python, com base nos códigos-fonte de um módulo cliente de pesquisa,
disponibilizados pela equipe do projeto OMCS-Br. Através da função “get_node” da
API da ConceptNetBr, esse módulo foi usado para consultar em lote o contexto de
cada uma das 3.929 palavras-chave sem repetições extraídas dos artigos na etapa
anterior. Optou-se pela função “get_node”, ao invés de outras funções de pesquisa
existentes na API (como, por exemplo, a “get_context”), porque ela traz as
informações de tipo de relacionamento e frequência, almejadas para este processo.
A figura 32 a seguir, apresenta um modelo esquemático com detalhes de uso do
módulo Captador.
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Figura 32 – Modelo esquemático do módulo Captador.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A função “get_node” recebe como parâmetro um termo, localiza-o na
ConceptNetBr, e navega pelos nós da rede semântica recuperando os conceitos
relacionados, o tipo de relacionamento entre cada conceito, e dois valores numéricos
que representam a frequência com que uma relação foi gerada a partir de uma regra
de extração (quantos colaboradores forneceram a relação) e a frequência com que
uma relação foi gerada a partir de uma regra de inferência. A tabela a seguir mostra
alguns exemplos de resultados das consultas realizadas.
Tabela 2 – Exemplos de retorno de consultas feitas na ConceptNetBr.
(continua)
Frequência
Frequência (i)
(f) por
por inferência
extração

Termo
pesquisado

Tipo de relação

Conceito
relacionado

AIDS

PropertyOf

transmissível

0

54

amar

SubeventOf

gostar

2

0

aprender

DefinedAs

estudar

39

0

azul

PropertyOf

céu

7

9

bebê

CapableOf

chorar

2

0

dormir

DesireOf

criança

3

0

134

Tabela 2 – Exemplos de retorno de consultas feitas na ConceptNetBr.
(conclusão)
Frequência
Frequência (i)
(f) por
por inferência
extração

Termo
pesquisado

Tipo de relação

Conceito
relacionado

engravidar

PrerequisiteEventOf

ter criança

2

0

febre

EffectOf

gripe

51

0

machucar

MotivationOf

chorar

27

0

mãe

CapableOf

amamentar

8

0

mamãe

IsA

protetora

2

0

mão

CapableOfReceivingAction

lavar

0

178

mesa

MadeOf

madeira

20

0

pessoa

ThematicKLine

companhia

0

3

piscina

NotUsedFor

dormir

6

0

planeta

ThematicKLine

terra

0

2

praia

LocationOf

areia

76

0

professor

IsA

profissão

2

0

promiscuidade

EffectOf

hiv

2

0

quarto

LocationOf

cama

461

1

refeição

UsedFor

alimentar

34

0

roda

PartOf

carro

17

0

roupa

UsedFor

vestir
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0

Fonte: Elaborada pelo autor.

O processo de consulta de contexto da ConceptNetBr resultou em 133.518
registros,

que

foram

gravados

em

uma

tabela

auxiliar

(T04_F1_TempOMCSContexto). Esses dados passaram por um processo de
refinamento, que será explicado a seguir.
Analisando-se os registros retornados da ConceptNetBr, verificou-se que a
consulta sobre o termo “preservativo” traz como resultados (“DefinedAs”, ”camisa”) e
(“IsA”, “camisa”), decorrente da normalização do termo “camisinha” com o sentido de
diminutivo da palavra “camisa”, semelhante ao caso referente a esse termo tratado
na seção 5.6.2 deste trabalho. Como há também casos em que o termo “camisa” é
usado no sentido de “roupa”. Cada caso foi analisado através de consultas à tabela
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auxiliar

T04_F1_TempOMCSContexto, alterando-se

o termo para a forma

“camisinha” quando necessário.
Verificou-se também que, das 3.929 palavras-chave extraídas dos artigos, 66%
foram encontradas na ConceptNetBr e retornaram relações de contexto, subindo
esse percentual para 72%, considerando-se apenas as 1.244 palavras-chave
distintas usadas como assinatura léxica. O fato de nem todas as palavras-chave
encontrarem conceitos correspondentes na base de senso comum foi considerado
por este autor como não representativo de um problema grave neste trabalho de
investigação, tendo em vista que a assinatura léxico-contextual será composta, na
estratégia aqui adotada, tanto por palavras-chave quanto por termos oriundos do
contexto de senso comum (conforme será apresentado na seção 5.6.4 Consolidação do contexto de cada item de conteúdo). Entretanto, o fato de que o
OMCS-Br é um projeto em andamento, com potencial de crescimento tanto em
quantidade de termos coletados quanto de temas de coleta propostos, é uma
questão considerada nas discussões deste trabalho.
Observou-se que muitos dos retornos da ConceptNetBr voltam na forma de
sintagmas nominais, como por exemplo, (“ajudar”, “MotivationOf”, “querer dar a
pessoa o que comer”), e outros, como "ter criança", "casa abandonada", "ser
contrariada" e "televisor exibir programa chato". Neste trabalho considerou-se não
haver problemas em usar esses sintagmas na assinatura contextual dos artigos
nessa fase do projeto, por:
a)

Fazerem parte do contexto de senso comum, e

b)

Ser possível inter-relacionar esses contextos entre dois artigos por
meio de sua assinatura contextual.

Conforme mencionado anteriormente (Seção 5.3), as relações de negação
(“NotLocationOf”, “NotMotivationOf”, “NotPropertyOf”, “NotUsedFor”) não foram
consideradas, por este autor, apropriadas para os objetivos deste trabalho e por isso
foram descartadas. Relações do tipo “conceitualmente relacionado”, como, por
exemplo,

("branca",

ConceptuallyRelatedTo,

"loja

de

roupa")

e

("azul",

ConceptuallyRelatedTo, "cenário") foram consideradas muito tênues, e por isso
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também foram descartadas. Após a aplicação desses filtros, a tabela final de
contexto retornado da ConceptNet (T04_OMCSContexto) ficou com 128.141 termos.
A tabela 3, a seguir mostra os totais de termos retornados da pesquisa de
contexto da ConceptNetBr, agrupados por tipo de relação semântica existente entre
os termos:
Tabela 3 - Total de termos da ConceptNetBr por tipo de relação
Tipo de Relação

CapableOf
CapableOfReceivingAction
ConceptuallyRelatedTo
DefinedAs
DesireOf
DesirousEffectOf
EffectOf
FirstSubeventOf
IsA
LastSubeventOf
LocationOf
MadeOf
MotivationOf
NotLocationOf
NotMotivationOf
NotPropertyOf
NotUsedFor
PartOf
PrerequisiteEventOf
PropertyOf
SubeventOf
SuperThematicKLine
ThematicKLine
UsedFor
Fonte: Elaborada pelo autor.

Total de termos

4170
7734
1689
2680
486
45
749
32
3091
23
13346
1173
3218
38
17
18
1957
3134
146
5600
88
43677
30390
8359

Foi observado que cada assinatura léxica (contendo 40 palavras-chave cada)
recuperou, em média, 3.915 termos de contexto do senso comum da ConceptNetBr,
sem repetição (mínimo de 1437, máximo de 7.332, e média geométrica de 3.753
termos).
Concluída a pesquisa na base de conhecimento de senso comum, o módulo
Captador agrupa os termos repetidos, somando-se as respectivas frequências, e de
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seleciona os termos mais relevantes para cada artigo, cuja relevância foi calculada
em função do valor de frequência total, que, conforme apresentado na seção 5.3,
corresponde à soma da frequência f (por extração) com a frequência i (por
inferência). Esse conjunto de termos foi denominado “assinatura contextual” do
artigo, e armazenado numa tabela (T09_AssinaturaContextual).
O tamanho da assinatura contextual foi uniformizado com um limite de 40
(quarenta) termos mais frequentes para cada artigo (valor parametrizável no
programa), com o objetivo de ter o mesmo tamanho que a assinatura léxica.
A Tabela 4, apresentada a seguir, mostra alguns registros da tabela
T09_AssinaturaContextual, que correspondem a uma parte da Assinatura Contextual
do artigo “27 conselhos para ver televisão em família” (ID=1).
Tabela 4 - Trecho do Conjunto Contextual do artigo “27 conselhos para
ver televisão em família”
Id Artigo

Termo do Contexto

1
alegrar
1
alimentar
1
aprender
1
assistir
1
brincar
1
casa
1
chorar
1
comer
1
computador
1
conversar
1
divertir
1
educar
1
escola
1
explicar
1
informar
1
jogar
1
querer aprender
1
saber
1
sala
Fonte: Elaborada pelo autor.

Frequência total

36
35
44
143
77
76
50
50
47
38
52
61
45
43
35
43
38
34
107

A figura 33 a seguir mostra a tela de execução do módulo Captador, que gera a
assinatura contextual dos artigos com base nas pesquisas retornadas da base de
conhecimentos de senso comum.
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Figura 33 – Tela do módulo Captador.
Fonte: Elaborada pelo autor.

5.6.4 Consolidação do contexto de cada item de conteúdo
Nesta etapa do processo, o objetivo foi o de consolidar o contexto de senso
comum representativo de cada item de conteúdo, gerando o que se denominou
“assinatura léxico-contextual”, composta pela união dos termos da “assinatura léxica”
e da “assinatura contextual”, ou seja, uma expressão de natureza semântica capaz
de representar não apenas o conteúdo de cada texto, mas também seu contexto.
Conforme apresentado na descrição do processo proposto (Seção 5.3), neste
trabalho, considerou-se que as palavras-chave que compõem a assinatura léxica de
cada artigo representam parte significativa do contexto tratado em cada texto (e
foram escolhidas pelos autores dos textos, como “drogas”, “lição”, “honestidade” ou
“amamentação”), sendo que esse contexto pode ser ampliado considerando-se os
conceitos que o senso comum apresenta como relacionados, mas que, sem essas
palavras-chave, ficaria descaracterizado. Optou-se para que essas palavras-chave,
usadas como parâmetros de consulta na base de senso comum, não retornassem
na lista de resultados, mas fossem anexadas ao contexto de senso comum do item
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de conteúdo a partir de sua assinatura léxica, preservando-se a informação sobre a
frequência com que são usadas no texto desses itens.
Tanto os termos da “assinatura léxica” quanto os da “assinatura contextual”
possuem associado um valor de frequência referente ao seu peso no respectivo
conjunto, mas com significados diferentes: no primeiro caso, a quantidade de vezes
que o termo foi utilizado no documento, e, no segundo, a frequência das relações
semânticas do termo na rede de conceitos de senso comum, decorrente da
contribuição dos colaboradores do projeto OMCS-Br ou por regras de inferência. Por
isso, antes da união dos dois conjuntos de termos, foi realizado um processo para
normalizar os valores de frequência existentes nas duas assinaturas (na léxica e na
contextual), possibilitando que os termos do conjunto resultante (a “assinatura léxicocontextual” de cada artigo) possam ser ordenados conforme um peso padronizado
que represente sua influência no conjunto.
Para ambos os casos, a estratégia adotada para atribuição de um peso
normalizado aos termos de cada assinatura foi a de se calcular usando TF-IDF
(“Term Frequency – Inverse Document Frequency”), uma técnica muito citada em
algoritmos de recuperação da informação e de comparação de similaridade entre
documentos (FANG et al., 2004; McNEE et al., 2006).
A técnica atribui um peso a cada termo de um documento, conforme o número
de ocorrências desse termo no documento (TF) e em razão de sua importância no
conjunto de documentos da coleção (IDF).
Em um texto, termos diferentes possuem graus de importância distintos e
normalmente se considera que um termo relevante usado mais vezes é mais
importante que outro usado com menor frequência. Por isso, a parte TF (“Term
Frequency”) da fórmula atribui um peso maior ao termos mais frequentes do
documento, cujo valor é normalizado para evitar a influência do tamanho do
documento (em textos muito longos, um termo pode ter uma frequência absoluta
muito grande, independentemente de sua importância), apresentada a seguir:
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(7)
Notação:
Onde tft, d representa o TF (“Term Frequency”) do termo t no documento d.

nt, d é o número de ocorrência do termo t no documento d, e o denominador é a
soma do número de ocorrências de todos os termos no documento d.

A parte IDF (“Inverse Document Frequency”) da fórmula é um mecanismo que
tende a reduzir o efeito de termos que são muito utilizados na coleção de
documentos. A idéia é que se o termo aparece em diversos documentos, sua
importância pode ser pequena (por exemplo, o termo “bebida”, mais genérico, pode
ter uma importância menor em documentos usados na indústria de bebidas, em
relação a termos mais específicos, como “cerveja”, “vinho”, “água”), conforme
explicado por (JONES, 1972). Por essa razão, nessa técnica o IDF é maior para
termos que aparecem poucas vezes, calculado pela fórmula abaixo:

idf t = log

N
df t

(8)

Onde

idf t = IDF (“Inverse Document Frequency”) do termo t
N é o número de documentos da coleção, e dft

0

dft — o número de documentos na coleção que contêm o termo t.

A TF-IDF combina os conceitos de TF (“Term Frequency”) e IDF (“Inverse
Document Frequency”) para atribuir o peso do termo t no documento d através da
seguinte fórmula:
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tf-idft,d = tft,d x idft
(9)

Dessa forma, o peso do termo t no documento d será:
•

Alto, quando t ocorre muitas vezes no documento d e aparece em
poucos documentos.

•

Baixo, quando t ocorre poucas vezes em d, mas ocorre em muitos
documentos da coleção.

O módulo Assinador do software CSCOSGenerator foi usado para realizar o
cálculo do TF-IDF dos termos usados nas assinaturas léxicas, considerando a
coleção de assinaturas léxicas dos artigos, e que, de forma similar, foi aplicada à
coleção de assinaturas contextuais. O módulo Assinador, apresentado na figura 34,
a seguir, produz a “assinatura léxico-contextual” de cada item de conteúdo.

Figura 34 – Desenho esquemático do módulo Assinador.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os valores de TF-IDF foram armazenados em campos das respectivas tabelas
de assinaturas (T06_AssinaturaLexica e T09_AssinaturaContextual). Para o cálculo
da parte IDF da fórmula referente aos termos de cada coleção, foram criadas tabelas
auxiliares (respectivamente, T08_DistinctLexico e T10_DistinctContexto) para
armazenar a quantidade de documentos (assinaturas) que contêm cada termo.
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Após o cálculo do peso normalizado (TF-IDF) de cada termo, foi gerada a
assinatura

léxico-contextual

de

cada

artigo,

armazenada

na

tabela

T11_AssinaturaLexContextual, agrupando-se os termos iguais provenientes da
assinatura léxica e da assinatura contextual. Devido a esse agrupamento, o tamanho
da assinatura léxico-contextual de alguns artigos ficou com tamanho menor que 80
termos (mínimo de 72 termos).
A figura 35, a seguir, mostra a tela de execução do módulo Assinador, que
normaliza o peso dos termos e gera a assinatura léxico-contextual dos itens de
conteúdo.

Figura 35 – Tela de execução do módulo Assinador.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A execução do processo de normalização e geração da assinatura léxicocontextual demorou, em média, cerca de um minuto para ser completada. A Tabela
5,

apresentada

a

seguir,

mostra

alguns

registros

da

tabela

T11_AssinaturaLexContextual, com termos da assinatura do artigo “27 conselhos
para ver televisão em família” (ID=1) e seus respectivos valores de TF-IDF.
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Tabela 5 – Exemplos dos registros da assinatura léxico-contextual
Id Artigo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Termo
Televisão
Doente
Programa
Lixo
Assistir
Critério
Direito
Valor
Conveniente
Programação
Seleção
Televisivo
Familiar
Conteúdo
Qualidade
Sala

TFIDF
0,265638754
0,175029441
0,091001447
0,041299613
0,038084476
0,030750382
0,027035262
0,024597993
0,024260403
0,024260403
0,024260403
0,024260403
0,020591696
0,020500254
0,020500254
0,019507044

Fonte: Elaborada pelo autor.

Uma vez gerada a assinatura léxico-contextual de cada artigo, contendo os
termos com pesos normalizados, passou-se à etapa de cálculo da similaridade
contextual entre os itens de conteúdo, apresentada na seção 5.6.5, a seguir.
5.6.5 Cálculo da similaridade por contexto de senso comum
Nesta etapa do trabalho, o objetivo é calcular a similaridade entre cada par de
itens de conteúdo, com base nas respectivas assinaturas léxico-contextuais. Nesta
parte do trabalho, denominou-se "similaridade contextual" uma medida que expressa
o quanto dois artigos tratam dos mesmos assuntos em um mesmo contexto,
considerando, para esse cálculo, a quantidade de termos que existem em comum
nas assinaturas contextuais dos artigos, e seus respectivos pesos. Dessa forma,
mesmo que um autor use os termos “diversão” e “filhos” em seu artigo, enquanto
outro autor use os termos “lazer” e “meninos”, esses dois artigos possuirão algum
grau de similaridade por compartilharem um mesmo contexto (que poderia ser, por
exemplo, formado por termos como “passeio”, “parque”, “brincadeira”, “criança”,
“cinema”).
Optou-se por essa conceituação simplificada de "similaridade", tendo em vista
que as assinaturas léxico-contextuais, além de termos do léxico, possuem uma
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expansão com termos de contexto do senso comum, ao invés de um conceito mais
extenso de "similaridade", como a proposta por Gentner93, que distingue quatro tipos
de similaridades: "analogy", "literal similarity", "relational abstraction" e "mereappearance match".
Diversas

técnicas

que

automaticamente

estimam

a

similaridade

entre

documentos são baseadas na co-ocorrência de termos em corpus de documentos
(BUDIU; ROYER; PIROLLI, 2007).
Entre essas, a Medida de Similaridade por Cosseno é uma técnica largamente
utilizada (BAYARDO et al., 2007; QIAN et al., 2004). Essa técnica depende de um
modelo espaço-vetorial, no qual os documentos são representados como vetores de
igual tamanho, onde cada componente do vetor é uma medida de ocorrência de um
termo em um documento, e a similaridade de dois documentos é calculada pela
medida de cosseno do ângulo formado por seus vetores de frequência dos termos,
também conhecida como correlação normalizada dos documentos (MANNING;
SCHUETZE94, 1999 apud PIROLLI, 2007, p.111). Neste trabalho, como frequência
dos termos, utilizou-se o valor TF-IDF calculado anteriormente.
A figura 36 ilustra o cálculo da medida de Similaridade por Cosseno. Sendo os
documentos d e q representados por seus respectivos vetores de frequências de
seus termos (d= [ d1, d2, ..., dn] e q= [q1, q2, ..., qn]), a similaridade Sim (d, q) é
calculada pelo cosseno do ângulo formado por seus vetores.

93

GENTNER, D. 1988. Methaphors as Structure-Mapping. The Relational Shift. Child Development,
47-59.
94

MANNING, C.D.; SCHUETZE, H. 1999. Foundations of statistical natural language processing.

Cambridge, MA: MIT Press.
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Figura 36 – Cosseno do ângulo como medida de similaridade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A fórmula para o cálculo da similaridade por cosseno é:

(10)
Onde n é o número de elementos de cada vetor, que correspondem aos termos
significantes dos documentos. O denominador é o produto da norma euclidiana dos
vetores.

O cosseno do ângulo varia entre 0 (zero) para documentos sem nenhuma
similaridade até 1 (um) para documentos com máxima similaridade.
A representação numérica da coleção de documentos, com termos e
frequências de uso, forma o que, na área de Mineração de Textos (“Text Mining”)
denomina-se “Bag of Words” (BOW), ou, mais precisamente, “Bag of Terms”.
Segundo McNee e colaboradores (2006), uma análise de conteúdo baseada em
uma BOW é limitada por diferenças semânticas (por exemplo, “carro” não é igual a
“automóvel”). Como se usa o contexto de senso comum de cada termo considera-se
que este problema é resolvido neste trabalho.
O módulo CalcSim do CSCOSGenerator foi usado para calcular a medida de
similaridade por cosseno com base na assinatura léxico-contextual dos artigos da
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coleção, e gerar uma matriz quadrada que expressa a distância de similaridade entre
cada par de artigos. A figura 37 a seguir mostra essa etapa do processo.

Figura 37 – Desenho esquemático do módulo CalcSim.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A figura 38 a seguir mostra a tela de execução do módulo CalcSim, que, neste
trabalho, demorou cerca de um minuto para calcular a similaridade entre cada par
dos 81 artigos da coleção.

Figura 38 – Tela de execução do módulo CalcSim.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados de medida de similaridade entre n documentos da coleção, dois a
dois, formam uma matriz quadrada n x n (matriz de similaridade), e foram gravados
em uma tabela denominada T12_Similaridade. A rotina desenvolvida também possui
a funcionalidade de exportar a matriz de similaridade no formato de uma planilha
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Microsoft Excel. A figura 39 a seguir mostra um trecho da matriz de similaridade. A
similaridade de um documento com ele mesmo foi marcada com valor 0 (zero).

Figura 39 – Exemplo de trecho da matriz de similaridade.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A seguir, foi realizada a análise de agrupamento com base na matriz de
similaridade contextual dos itens de conteúdo.
5.6.6

Geração do esquema de organização

De forma similar ao que foi feito no experimento de Card Sorting deste trabalho,
onde, após a participação dos colaboradores, foi realizada uma análise de
agrupamento para sumarizar as taxonomias sugeridas de todos os participantes,
nesta etapa utilizou-se a matriz de similaridade gerada a partir da comparação das
assinaturas léxico-contextual de cada item de conteúdo, contendo o contexto de
senso comum e termos do léxico para criar uma taxonomia.
Conforme apresentado na seção 2.3.5, a análise estatística de agrupamento
(clustering) é uma ferramenta de análise exploratória que ajuda a classificar
diferentes objetos em grupos de forma que o grau de associação entre dois objetos
é maior se eles pertencem ao mesmo grupo, e, menor, em caso contrário
(Romesburg, H.C. Cluster analysis for researches, 1984 apud WOOD, 2005; RIGHI,
2007).
A literatura apresenta diversos algoritmos de clustering, cujo objetivo é subdividir
um conjunto de objetos em grupos baseados em índices de proximidade
(similaridade) entre pares de objetos, e no qual cada grupo (denominado cluster)
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seja o mais homogêneo possível, levando em consideração que os objetos de um
grupo tenham propriedades mais similares entre si do que em relação a objetos de
grupos diferentes (JANSSENS, 2007).
Numa abordagem denominada clustering hierárquico, de interesse para este
trabalho, os agrupamentos são formados de modo hierarquizado, sendo que cada
grupo pode ser subdividido em grupos menores, e assim sucessivamente (METZ;
MONARD,

2006).

Duas

estratégias

são

possíveis

nessa

abordagem:

as

aglomerativas (“bottom-up”), que vão agrupando os objetos em grupos, e as
divisivas (ou particionais, “top-down”), que começam com um grande grupo único e o
vão dividindo em grupos menores. Segundo Metz e Monard (2006), a abordagem de
clustering hierárquico aglomerativo é a mais comumentemente usada, podendo, por
sua vez, ser subdividida conforme a métrica adotada para medir a similaridade entre
grupos (como, por exemplo, average linkage, single linkage, complete linkage95).
Uma das maneiras de representar a estrutura hierárquica dos clusters é através de
conjuntos e subconjuntos, ilustrada pela figura 40 a seguir, na forma conhecida
como Diagrama de Venn.

Figura 40 – Representação do clustering hierárquico de objetos.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A figura 41 a seguir apresenta esta etapa do processo, que obteve como produto
o esquema de organização com base no contexto de senso comum.

95

Uma ilustração sobre cada uma dessas métricas pode ser vista em
http://www.resample.com/xlminer/help/HClst/HClst_intro.htm
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Figura 41 – Etapa de análise de agrupamento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Para realizar o clustering dos artigos, através da matriz de similaridade
contextual obtida na etapa anterior deste trabalho, usou-se a versão de
experimentação da ferramenta statistiXL96, que funciona como um complemento
(add-in) da planilha Microsoft Excel e que possibilita a realização de uma grande
variedade de testes estatísticos, incluindo análise de agrupamento, através de
diversos métodos (Nearest Neighbour, Furthest Neighbour, Group Average,
Centroid, Wards, Lance and Williams), cada qual adotando uma métrica diferente
para medir a similaridade entre grupos, que se reflete nos resultados, principalmente
em pequenas diferenças na combinação e hierarquia de grupos.
Para o clustering realizado neste experimento foi utilizado o método “Group
Average” por ser o método mais aproximado ao adotado pela ferramenta WebSort97
utilizada no experimento de card sorting, apresentado na seção 5.5 (o fornecedor da
ferramenta, consultado via email, apresentado no APÊNDICE I, informou usar o
“average linkage”, o que foi comprovado experimentalmente usando-se o statistiXL
sobre as respostas dadas pelos participantes do card sorting deste trabalho). Essa
escolha foi considerada importante para que, na comparação entre a organização
gerada pelo experimento de card sorting e a gerada pela similaridade de assinatura
léxico-contextual, não surjam diferenças unicamente em virtude da adoção de

96

http://www.statistixl.com

97

http://www.websort.net
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diferentes métodos de clusterização. A figura 42 apresenta a tela do statistiXL usada
para configuração dos parâmetros e execução de clustering em uma planilha Excel.

Figura 42 – Tela da ferramenta statistiXL para análise de agrupamento.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O statistiXL, além de apresentar passo a passo cada etapa de agrupamento,
gera o dendograma que representa os grupos criados no clustering hierárquico. A
figura 43, a seguir, apresenta o dendograma que representa o esquema de
organização do site com base no contexto de senso comum, produto final do
processo proposto usado nesta prova de conceito, gerado com base no dendograma
produzido pelo statistiXL.
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Figura 43 – Dendograma com base no contexto de senso comum.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Com base nos dados da matriz de similaridade contextual, a análise de
agrupamento gerou um diagrama hierárquico (dendograma) que sugere a estrutura
básica de um sistema de organização. Como proposto, essa organização tem como
base a similaridade de contexto entre os textos, obtido no senso comum,
diferentemente do obtido pelo experimento de card sorting, onde a similaridade entre
textos foi sugerida pelos participantes que, basicamente, levaram em conta o título
de cada artigo.
Os resultados obtidos são discutidos e apresentados na seção 6, a seguir.
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6

ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nesta seção, são apresentados os resultados encontrados e uma discussão

sobre os mesmos, organizados da seguinte maneira: a seção 6.1 apresenta uma
análise sobre a organização obtida com base no contexto de senso comum,
CSCOS; a seção 6.2 apresenta uma comparação entre esse esquema de
organização e o obtido através do experimento de card sorting; a seção 6.3
apresenta uma análise deste autor sobre aspectos a explorar nos resultados obtidos
com esquema de organização com base no senso comum; e a seção 6.4 apresenta
as considerações finais desta seção.
6.1

Análise da organização por contexto de senso comum
O dendograma gerado pela ferramenta statistiXL referente à organização por

contexto de senso comum apresenta uma hierarquização de grupos e sub-grupos
que pode ser interpretada de várias maneiras, pois há grupos com muitos níveis
hierárquicos de sub-grupos e grupos com poucos níveis mas muitos sub-grupos em
cada nível, além de grande variação da quantidade de itens em cada grupo,
conforme pode ser visto no APÊNDICE J.
Mas, para fins ilustrativos, com foco maior nos agrupamentos por assunto e
menos na hierarquia, a classificação em função da similaridade de contexto de
senso comum pode ser resumida em algumas categorias principais, apresentadas
esquematicamente na figura 44:
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Figura 44 – Resumo da classificação por similaridade de contexto.
Fonte: Elaborada pelo autor.

O “título” atribuído à cada categoria (na figura 44 anterior) foi acrescentado por
esse autor apenas para dar uma idéia dos principais temas tratados pelos textos de
cada grupo. Conforme apresentado na seção 2.3.5 deste trabalho, no experimento
de Card Sorting existem técnicas sugeridas por alguns autores (por exemplo, Wood,
2005) que auxiliam na definição de uma nomenclatura para os agrupamentos,
tomando como base as sugestões de rótulos atribuídos pelos próprios participantes
do experimento.
Na classificação gerada a partir da similaridade de contexto, além de não se ter
uma lista de “sugestões de rótulos” dada pelos usuários, há uma dificuldade maior
para se estabelecer rótulos curtos (ou seja, com poucas palavras) que represente o
contexto determinado por alguns grupos de itens. Embora observar os termos em
comum existentes nas assinaturas léxico-contextuais dos artigos do grupo possa ser
uma ferramenta de auxílio para essa atividade, neste trabalho essa questão não
será aprofundada, ficando em aberto para trabalhos futuros.
Conforme informado anteriormente, na seção 5.6.4, neste experimento a
assinatura léxico-contextual de cada artigo foi composta por aproximadamente 80
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termos, sendo 40 da assinatura léxica, e 40 termos de maior frequência da
assinatura de contexto de senso comum (para cada artigo foram recuperados, em
média, 3.915 termos de contexto do senso comum). Foram realizados testes
utilizando-se de uma assinatura léxico-contextual com tamanho maior, por exemplo,
com 120 termos, sendo 40 termos do léxico + 80 termos do contexto de senso
comum, obtendo-se um dendograma diferente (APÊNDICE K). Comparado ao
dendograma gerado usando-se uma assinatura léxico-contextual com 80 termos (40
do léxico + 40 do contexto), notou-se que, embora haja uma grande semelhança
entre as duas classificações, ocorreram algumas mudanças tanto ao nível de
formação de pares de itens mais similares, como ao nível de aglomeração e
hierarquização dos grupos. Apenas doze (entre os 81) itens foram agrupados de
forma diferente no nível inferior (mais à esquerda) dos dendogramas.
Aumentar a quantidade de termos do contexto diminui a força de participação
dos termos do léxico no cálculo da similaridade, ficando-se mais dependente da
“qualidade” do contexto recuperado da ConceptNetBr. Observou-se, nesse teste, por
exemplo, que o contexto de senso comum recuperado para as palavras-chave do
artigo “27 conselhos para ver televisão em família” trouxe muitos termos novos
interessantes, mas também alguns termos que aparentemente possuem uma ligação
tênue ao tema tratado (como “doente”, “ponto de ônibus”, “lousa” e “herói”), mesmo
tendo-se selecionado os quarenta termos com maior frequência total, do conjunto de
3.915 (em média) termos de contexto do senso comum retornados para cada texto.
Se muitas das pessoas que colaboraram com a coleta de conhecimento de senso
comum estabeleceram essas ligações, então elas podem representar uma relação
de fato, mas se houve pouca coleta em relação ao tema tratado no texto, essas
relações podem ter sido estabelecidas por uma ou poucas pessoas, e foram
recuperadas em virtude do aumento da quantidade de termos extraídos sem impor
uma medida de frequência mínima (ou de inferência mínima) para estabelecer que
uma relação de conceitos existente na base de conhecimentos represente de fato o
senso comum.
Este autor acredita que com o aumento do número de temas e da quantidade de
conhecimento coletado no projeto OMCS-Br esse problema fique minimizado,
possibilitando aumentar a quantidade de termos recuperados, num experimento
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como o deste trabalho, com mais certeza da representatividade dos mesmos no
senso comum.
Como não foi possível, para esse autor, estabelecer uma comparação que
evidenciasse uma melhora geral no cálculo de similaridade usando mais de 40
termos do contexto nas assinaturas léxico-contextuais dos artigos, manteve-se a
escolha em usar 40 termos do contexto de senso comum para compor cada
assinatura léxico-contextual.
Um exame mais detalhado sobre a influência da quantidade de termos utilizada
nas assinaturas dos artigos no cálculo da similaridade será deixado para trabalhos
futuros, dada a quantidade de variações possíveis e visto que o escopo deste
trabalho é limitado a uma prova de conceito da viabilidade de uso do contexto de
senso comum como fonte para uma nova forma de organização.
Para efeito de comparação, também foi gerada uma classificação com base
exclusivamente na assinatura léxica dos artigos (APÊNDICE L), a qual, conforme
informado anteriormente contém apenas os termos existentes em cada texto.
Observou-se que essa classificação (usando a assinatura léxica) é diferente tanto da
classificação usando a assinatura léxico-contextual quanto da gerada via card
sorting (APÊNDICE E), apresentando também tanto grupos semelhantes quanto
grupos divergentes, em ambas as comparações.
Por exemplo, tanto na classificação com base na similaridade da assinatura
léxica quanto na com base na similaridade léxico-contextual, ocorreu uma formação
de um par de itens com os artigos de nº. 78 (“Livro: Informação sexual”) e nº. 34
(“Educação sexual nas escolas”), e de um par com os artigos nº. 58 (“Como corrigir
seu filho adolescente”) e nº. 13 (“O problema dos namoros prematuros e das
relações pré-matrimoniais”). Porém, enquanto na primeira classificação esses dois
pares ficaram próximos no dendograma, na segunda esses pares ficaram bem
distantes. Isso ocorre porque, às vezes, uma pequena diferença matemática no
cálculo da similaridade entre grupos provoca uma grande separação entre esses
grupos na árvore hierárquica dos agrupamentos. Uma análise mais detalhada da
matriz de similaridade e da estratégia de clustering do algoritmo ajuda o arquiteto a
ter uma noção mais exata dos motivos das decisões sobre agrupamentos.
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A figura 45, mostrada a seguir, apresenta detalhes da estratégia de clustering
adotada num dos experimentos pela ferramenta statistiXL, passo a passo,
mostrando detalhes do pareamento de itens, formação de grupos (clusters) e junção
de grupos. Apenas para fins ilustrativos, o detalhamento completo da estratégia de
clustering encontra-se no APÊNDICE M deste trabalho, que poderia ser usada numa
etapa de refinamento do esquema de organização, não contemplada neste estudo.

Figura 45 – Detalhe da estratégia de agrupamento de clustering.
Fonte: Elaborada pelo autor, com o uso da ferramenta statistiXL.

Entretanto, até mesmo uma análise mais simplificada, comparando-se apenas a
quantidade de termos em comum entre dois artigos, podem fornecer informações ao
projetista sobre como foram feitos os agrupamentos, evidenciando os motivos das
diferenças nos esquemas de organização gerados. Por exemplo, observa-se que, na
similaridade por termos do léxico, o artigo nº. 23 foi pareado ao nº 59, enquanto que,
na similaridade por termos do contexto, o artigo nº. 23 foi agrupado ao nº. 54.
Comparando-se as assinaturas léxicas, verifica-se que o artigo nº. 23 possui 11
termos em comum com o artigo nº 54, e 12 termos em comum com o artigo nº. 59.
Porém, na comparação das assinaturas contextuais, o artigo nº. 23 possui 34 termos
em comum com o artigo nº. 54, e 33 termos em comum com o artigo nº. 59. Esses
fatos explicam, em parte (sem considerar os pesos de cada termo), a divergência de
pareamento feita em cada caso, ilustrado pela figura 46 mostrada a seguir.
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Figura 46 – Exemplo de pares diferenciados por tipo de assinatura.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Mas as diferenças na quantidade de termos em comum podem ser bastante
significativas, dependendo da escolha por se comparar as assinaturas léxicas ou as
assinaturas contextuais. Por exemplo, os artigos nº. 31 ("Dicas de passeios e lazer
com a família”) e nº. 48 ("Jogos e brincadeiras de salão”) possuem apenas três
termos em comum comparando-se suas assinaturas léxicas (“criança”, “jogo”,
“sala”), o que representa 7,5% do total de 40 termos usados nas assinaturas. Apesar
de terem poucos termos em comum, esses artigos foram agrupados no clustering,
tanto usando dados do card sorting quanto no clustering usando as assinaturas
contextuais. Ou seja, os usuários participantes do card sorting aparentemente
consideraram, apenas analisando seus títulos, que, mesmo tratando de situações
concretas diferentes, há uma alta similaridade entre esses dois artigos. De fato,
verificou-se que há 23 termos em comum, comparando-se suas assinaturas léxicocontextuais (28,7% de um total de 80 termos), evidenciando que há uma grande
similaridade contextual entre ambos os artigos.
É interessante frisar que o contexto associado a termos como “passeios”, “lazer”,
“jogos” e “brincadeiras” apresenta relações que vão muito além de sinônimos ou
antônimos. No card sorting, as palavras-gatilho disponíveis (no caso, os termos dos
títulos dos artigos) desencadearam um processo de propagação de ativação
(“spreading activation”) que permitiu aos usuários associar uma alta similaridade
entre os textos (conforme apresentado na seção 3.2.2), processo esse que, em tese,
foi reproduzido calculando-se a similaridade com base no contexto associado aos
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textos, a partir das consultas na base de conhecimento de senso comum (as
palavras-chave dos textos foram relacionadas às palavras-gatilho, estipuladas pelo
senso comum). É razoável supor, portanto, que algoritmos que busquem por artigos
similares com base unicamente nos termos usados nos textos apresentem uma taxa
de retorno menor do que a esperada nos casos em que o usuário esteja interessado
em uma busca exploratória com base no contexto, quando comparados a algoritmos
que pudessem avaliar o contexto dos textos.
Uma análise mais aprofundada sobre aspectos relacionados à percepção, por
parte dos usuários, da similaridade de textos na organização com base no contexto
será explorada posteriormente neste trabalho, na seção 6.3. Antes, para uma melhor
análise da organização obtida com base no contexto de senso comum gerada neste
trabalho, esse esquema é comparado com o esquema de organização gerado pelo
experimento de card sorting, realizado neste trabalho com os mesmos itens de
conteúdo. Os resultados dessa análise comparativa são apresentados a seguir
(Seção 6.2).
6.2

Análise comparativa dos esquemas de organização: Card Sorting X Senso
Comum
Na comparação entre a classificação obtida pelo experimento de card sorting e a

obtida pela similaridade de contexto (do senso comum), pode-se estabelecer a
seguinte diferença conceitual:
(i) a classificação resultante do experimento de card sorting fornece uma
aproximação do que seria uma organização consensual para a maioria dos usuários,
e foi obtida a partir das sugestões dadas pelos usuários (participantes do
experimento) que tiveram o título de cada artigo como única informação perceptível
sobre cada item a classificar;
(ii) a classificação obtida através da similaridade contextual fornece uma
organização com base na similaridade de contexto do conteúdo de cada item,
contexto esse que foi obtido, em tese, a partir do senso comum das pessoas,
expresso através de relações entre conceitos armazenadas em uma base de
conhecimento de senso comum (OMCS-Br).
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Devido a essa diferença conceitual, as técnicas propostas na literatura,
conforme apresentado na seção 2.5.5, usadas para se validar uma organização
gerada por card sorting, como, por exemplo, construir protótipos do site que
implementam a estrutura de navegação, mas despojados de outros aspectos
gráficos (NAKHIMOVSKY et al., 2006), não se adequam a um teste comparativo
entre a organização gerada por similaridade de contexto de senso comum e a
gerada por card sorting, justamente porque a identificação da similaridade de artigos,
em virtude do contexto, nem sempre é algo intuitivo para o usuário somente com a
observação dos títulos desses artigos. E, com base apenas nos títulos ou em
pequenas descrições, a organização proposta pelos usuários é, em tese, a
resultante do card sorting.
Além disso, a organização proposta com base na similaridade de contexto é, em
tese, como explanado neste trabalho, mais adequada a usuários que precisam
realizar uma pesquisa exploratória sobre casos concretos, onde fatores como
emoções, incertezas e pressão de tempo afetam a qualidade e a natureza da
pesquisa e dos seus resultados. Portanto, não se considera uma questão trivial
conseguir colaboradores representativos dos grupos de usuários e compor cenários
de tarefas que possibilitem um teste comparativo entre os dois tipos de organização,
e, dessa forma, este trabalho não se propõe a conduzir esse tipo de comparação.
Para comparar as duas organizações obtidas nos experimentos realizados neste
trabalho, por card sorting (APÊNDICE E) e por contexto de senso comum
(APÊNDICE J), optou-se por comparar os dendogramas de cada esquema, com
maior foco nos aspectos qualitativos gerais do que nas diferenças estatísticas entre
os dois sistemas de organização.
A comparação analisou detalhes dos agrupamentos de itens e de hierarquização
e relacionamento entre os

agrupamentos. Observou-se que alguns itens

continuaram próximos entre si, nos dois dendogramas, enquanto que outros itens,
mantidos próximos na classificação por card sorting, ficaram, visualmente, bem
distantes entre si no dendograma da classificação por contexto de senso comum. A
seguir serão detalhadas algumas dessas diferenças observadas.
Uma primeira diferença observada foi com relação aos textos referentes a
sinopses de livros. Enquanto no card sorting os participantes agruparam esses
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textos (livros) em um único grupo (Figura 47), a organização por contexto de senso
comum separou esses textos em grupos distintos, conforme o assunto (Figura 48).
No primeiro caso, esse tipo de agrupamento parece facilitar a pesquisa por um tipo
de item específico (por exemplo, um livro sobre como cuidar de bebês), enquanto
que, no segundo, parece ser mais apropriado para alguém que faz uma pesquisa
exploratória sobre um assunto (por exemplo, quem procura orientações sobre
drogas, sejam em forma de artigos, livros, áudio conferências, filmes ou outros).

Figura 47 – Sugestão de agrupamento de livros via card sorting.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 48 – Sugestão de agrupamento via contexto de senso comum.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Na organização por card sorting, os artigos nº 50 ("Meu filho é um
irresponsável") e nº 49 ("Meu filho é desobediente?") formaram um par no nível mais
à esquerda do dendograma (conforme mostrado na figura 49 a seguir), o que
significa que, segundos os participantes, esses dois artigos apresentam uma
similaridade entre si maior do que em relação aos outros textos. De fato, a
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similaridade entre os títulos dos textos parece evidente (ambos são direcionados aos
pais e tratam de comportamentos dos filhos).

Figura 49 – Agrupamento influenciado pelo título no card sorting.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Entretanto, na organização por contexto de senso comum, o artigo nº. 50
apresentou maior similaridade com os artigos nº. 61 (“Os pais perante o rendimento
escolar”) e nº. 19 (“Boas notas na escola”), e o artigo nº. 49 maior similaridade com o
artigo nº. 74 (“Livro: Cuidando do bebê até que sua mulher chegue em casa”),
conforme mostram as figuras 50 e 51, respectivamente, a seguir. De fato,
comparando-se as assinaturas por contexto de senso comum desses textos,
verificou-se, por exemplo, que os artigos nº. 50 e nº. 49 possuem apenas 31 termos
em comum nas suas assinaturas, enquanto que o artigo nº. 50 possui 41 termos em
comum artigo nº. 61 e 37 em relação ao artigo nº. 19, evidenciando uma maior
similaridade de contexto (mesmo levando-se em conta o peso dos termos em cada
texto, que está implícito no algoritmo de agrupamento por similaridade de contexto).

Figura 50 – Exemplo de agrupamento por contexto de senso comum.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Figura 51 – Exemplo de agrupamento por contexto de senso comum.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A figura 52, a seguir, apresenta as assinaturas léxico-contextuais dos artigos nº.
49, nº. 50 e nº. 61, na forma de Text Tag Cloud (“nuvem de texto”, em tradução livre,
explanada a seguir) para facilitar comparação visual entre os contextos de senso
comum associados aos artigos. Quanto maior o tamanho da fonte das letras, maior a
relevância (frequência) do termo no contexto de cada artigo. Os retângulos
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(desenhados manualmente) destacam alguns termos em comum entre os artigos nº.
50 e nº. 61.

Figura 52 – Comparação das Text Tag Clouds de assinaturas.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Assim como as “tag clouds” podem ser usadas para dar uma idéia geral sobre
um assunto (RIVADENEIRA et al., 2007 apud BATEMAN et al., 2008), alguns
autores, como Tim O’Reilly98 e Joe Lamantia99, consideram que as “text clouds”
podem ser um meio para facilitar a rápida compreensão de um corpo de palavras,
discursos, artigos e livros, através de uma leitura não-linear. As “text clouds” diferem
das “tag clouds” em composição (nem todos os termos são etiquetas) e propósito
(predominantemente, compreensão, ao invés de acesso ou navegação)

100

. Já há

diversas ferramentas na Web usadas para gerar “text clouds”, como, por exemplo, o
Wordle101 e o projeto Many Eyes102, da IBM.
A figura 52 apresentada é parte de uma página web gerada por um programa
auxiliar desenvolvido neste trabalho (em asp.net), que mostra, lado a lado, os termos
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Tag Cloud of "What is Web 2.0?" - http://radar.oreilly.com/archives/2007/01/tag-cloud-of-wh.html
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Text Clouds www.joelamantia.com/blog/archives/tag_clouds/text_clouds_a_new_form_of_tag_cloud.html
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Idem
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www.wordle.net
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http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/page/Tag_Cloud.html
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da assinatura léxico-contextual de até três artigos selecionados. O texto integral de
cada um desses artigos pode ser visto no site do Portal da Família103.
O fato de o artigo nº. 49 ("Meu filho é desobediente?") ter sido agrupado ao
artigo nº. 74 (“Livro: Cuidando do bebê até que sua mulher chegue em casa”), em
virtude da similaridade contextual, também encontra uma explicação pelo fato de o
texto tratar da obediência que, segundo David Issacs, autoridade mundial no
assunto e autor do livro "A educação das virtudes humanas", é uma virtude a ser
trabalhada pelos pais principalmente em crianças de zero a 7 anos, tendo em conta
os traços estruturais das idades e a natureza das virtudes, visto que “1) se não se
desenvolve desde pequenos, é muito mais difícil depois; 2) é uma virtude necessária
para permitir uma convivência feliz; 3) tranquiliza às mães de família”104. Já a virtude
da responsabilidade, tratada no artigo nº. 50 ("Meu filho é um irresponsável"), é
tratada com maior ênfase, segundo David Isaacs, desde os 8 até os 12 anos (ou
seja, na idade escolar da criança) visto que necessita de maior uso da vontade “para
suportar incômodos, esforçar-se continuamente, alcançar o decidido e resistir a
influências nocivas"105.
Ou seja, nesse exemplo, a classificação usando a assinatura léxico-contextual
detectou, para o arquiteto da informação, um caso de similaridade entre artigos, que
só seria possível através de uma análise comparativa mais detalhada dos conteúdos
de cada texto, realizada por um especialista no tema, e que não havia sido
evidenciada na classificação gerada através do card sorting.
Foram encontrados tanto casos de semelhanças quanto de divergências entre
os dois agrupamentos (por card sorting e por similaridade contextual). Por exemplo,
os artigos nº. 6 e nº. 8 (“A educação da liberdade nas etapas da vida” e “A
importância de ensinar a dizer ‘não’”, respectivamente) foram mantidos agrupados
em ambas as classificações, enquanto que os artigos de nº. 14 (“Auto-avaliação da
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"Meu filho é desobediente?" - http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo229.shtml

"Meu filho é um irresponsável" - http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo605.shtml
"Os pais perante o rendimento escolar" - http://www.portaldafamilia.org/artigos/artigo053.shtml
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Esquema de virtudes por idades - http://www.portaldafamilia.org/artigos/virtesq1.shtml
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Idem.
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virtude da fortaleza”) e nº. 15 (“Auto-avaliação da virtude da laboriosidade”),
agrupados no card sorting, foram separados por contexto de senso comum: o nº. 14
(sobre a “fortaleza”) foi agrupado com o artigo nº. 55 (“O êxito da abstinência,
castidade e fidelidade no combate à AIDS”), e o nº. 15 (sobre a “laboriosidade”)
agrupado ao nº. 28 (“Crianças com auto-estima: ânimo campeão!”), por conta da
quantidade de termos em comum.
Entretanto, a quantidade de termos em comum existente entre dois textos não é
facilmente perceptível pelos usuários, ao visitar um site, em função apenas dos
títulos dos artigos. Essa e outras questões relacionadas são abordadas na seção
6.3 a seguir.
6.3

Exploração dos resultados da organização contextual
A identificação da similaridade de textos com base no contexto de senso comum

possibilita novas análises para o projetista. Neste trabalho, conforme descrito
anteriormente, os valores de grau de similaridade contextual entre cada par de
artigos ficou gravada em uma tabela (T12_Similaridade) da base de dados,
possibilitando a extração de outros dados de análise úteis, como, por exemplo, a
lista ordenada dos artigos mais similares a um determinado artigo. É possível, em
tese, identificar casos que se poderia denominar de “falsos similares”, ou seja, casos
em que os usuários, no card sorting, agruparam dois artigos com base em seus
títulos, mas que apresentaram baixo grau de similaridade quando comparadas suas
assinaturas léxico-contextuais.
É interessante, quando constatado casos de “falsos similares”, identificar os
motivos que levaram os usuários a propor tal agrupamento para verificar se o título
do artigo corresponde de fato ao conteúdo do texto ou se, ao contrário, o o título
está em desacordo com o texto. No exemplo do caso das sinopses de livros,
apresentado anteriormente, assuntos distintos foram agrupados no card sorting por
serem do tipo “livro”. Mas, caso se identifique que o título provoca dúvidas em
relação ao conteúdo do texto, pode-se evitar a falha de projeto que Spool, Perfetti e
Brittan (2004) denominam “links que mentem” (“Links that lie”), apresentada na
seção 3.2 deste trabalho, que ocorre quando links parecem conduzir a um
determinado conteúdo, mas que, ao invés disso, provém algo diferente do esperado.
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Segundo esses autores, esse tipo de falha provoca nos usuários uma diminuição
tanto da expectativa de utilidade do site quanto da validade dos sinais (pistas) que
lhes são apresentados. Eliminar a probabilidade de falha de um usuário seguir um
link incorreto é o que Pirolli (2007) denomina melhorar o “fator de falso alarme”
apresentado na seção 3.2.3 deste trabalho.
No acervo de textos usados nos experimentos deste trabalho constatou-se que
cada artigo analisado possuía alguma similaridade com a maior parte dos outros
artigos da coleção, em maior ou menor grau. E, na análise de alguns casos,
constatou-se também que, no clustering, nem sempre um artigo é posto em um
grupo juntamente com todos os seus artigos mais similares. Por exemplo, se dentre
os artigos similares ao artigo A, o artigo B for o que apresenta maior similaridade,
pode ocorrer de a similaridade entre B e o artigo C ser maior do que a existente
entre A e B e, após a formação do grupo B+C, ocorrer um distanciamento ainda
maior entre o A e esse grupo.
A figura 53 apresenta a lista dos três artigos mais similares ao artigo nº. 1 (onde
consta que o artigo nº. 23 é o mais similar a ele), e a lista dos três principais artigos
similares ao artigo nº. 23, com os respectivos valores de grau de similaridade. No
dendograma final, observou-se que o artigo nº. 1 ficou distante em relação aos seus
três artigos mais similares, não formando um grupo com eles.

Figura 53 – Lista dos artigos mais similares a um dado artigo inicial.
Fonte: Elaborada pelo autor.

Os resultados obtidos nos experimentos deste trabalho mostraram que o fato de
que nem sempre um artigo forma um grupo com seus artigos mais similares pode
ocorrer não só no clustering usando a matriz de similaridade contextual, mas
também usando a matriz de similaridade obtida via card sorting ou a matriz de
similaridade com base na assinatura léxica. O algoritmo de clustering hierárquico
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tenta obter o melhor resultado possível, variando de resultado conforme o método
adotado para medir a similaridade entre grupos, mas sempre há algum grau de
incerteza em todo esquema de organização do tipo ambíguo, conforme o próprio
nome já diz. Dessa constatação, pode-se deduzir que, uma vez definido um
esquema de organização hierárquico que separe os conteúdos por seções, pode
ocorrer que o usuário tenha de realizar uma navegação transversal (ou seja,
passando por mais de uma seção) para que encontre todos os conteúdos que, em
tese, lhe seriam de interesse.
Segundo a Teoria do Forragear Informação, apresentada na seção 3.2, uma
organização, que torne próximos, em termos de navegação, conteúdos mais
similares, facilita a pesquisa do usuário. Nielsen (2003) usa os conceitos e modelos
de dieta da informação e campos de informação para explicar que os usuários
racionalizam suas escolhas com base na avaliação da quantidade de bom conteúdo
que irão ganhar versus o custo para se conseguir tal conteúdo. Ele propõe que as
duas principais estratégias são “tornar o conteúdo de um site parecido com uma
refeição nutritiva e sinalizar que é fácil de pegá-la, e que essas estratégias devem
ser usadas em combinação: usuários irão abandonar a procura se o conteúdo é
bom, mas difícil de ser encontrado, ou se é fácil de encontrar, mas oferece apenas
poucas calorias” (ênfase original). A implicação é que cada agrupamento torna-se
um campo de informações úteis ao usuário, mas o usuário precisa considerá-las
“saborosas”.
Entretanto, conforme mostram os resultados apresentados, estabelecer a
similaridade de textos com base no contexto de senso comum proporciona identificar
conteúdos que seriam úteis aos usuários mas que não são facilmente perceptíveis
por estes com base apenas nos títulos. Além disso, conteúdos similares podem ficar
distantes, em termos de navegação (em grupos diferentes), numa organização
obtida através de um clustering hierárquico. Portanto, nesses casos, fazer com que o
usuário encontre mais facilmente textos com contextos similares é o tipo de situação
que se apresenta como um desafio ao projetista, para as quais ele pode dispor das
diretrizes para melhorar a encontrabilidade desenvolvidas no âmbito da Teoria do
Forragear Informação, apresentada na seção 3.2 deste trabalho.
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Usando essa perspectiva, Spool, Perfetti e Brittan (2004) dizem que se deve
tentar entender projetos de sites como um casamento eficiente entre os objetivos
dos usuários e o conteúdo existente, em oposição ao foco na estrutura do site, e
que, para isso, deve haver esforços para se determinar as palavras-gatilho que
serão reconhecidas como rastro da informação por um usuário com uma tarefa
particular e como construir caminhos com alto cheiro da informação que levem os
usuários à informação desejada. Esses autores propõem que o projeto de site deve
ser guiado por um conjunto de questões críticas, conforme apresentado na seção
3.2.5, que incluem o seguinte:
- Porque os usuários visitam o site?
- Qual página é mais importante para o usuário?
- Como os usuários irão encontrar essa página?
- Quais são as palavras-gatilho certas?
- Onde os usuários gostariam de ver essas palavras?
Dispor das assinaturas contextuais dos artigos é algo que pode ajudar o
projetista a identificar quais as palavras-chave que, pelo senso comum, são as mais
significativas para aquele texto. Por exemplo, pode haver alguma dificuldade na
escolha das palavras-chave para o artigo nº. 15 (“Auto-avaliação da virtude da
laboriosidade”), mesmo sabendo que essa virtude trata de “Cumprir diligentemente
as atividades necessárias, para alcançar progressivamente sua própria maturidade
natural e sobrenatural, no trabalho profissional e no cumprimento dos demais
deveres”
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.

Analisar os termos que compõem a assinatura léxico-contextual desse

artigo (por exemplo, "colégio", "escola", "aprender", "educar", "sala de aula", "amar",
"organizar", "estudar", "casa") pode fornecer boas opções de palavras-chave que
poderiam ser utilizadas tanto para se criar um descritor para o link na forma de sinais
próximos que aumentem o “cheiro” da informação, quanto para fornecer as pistas
certas que conduzem o usuário ao conteúdo que eles procuram em todas as etapas
de navegação pela hierarquia de grupos do site.
Dispor da consulta à lista dos artigos mais similares a um dado artigo
consultado, como a propiciada nos procedimentos apresentados neste trabalho,
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sabendo-se, como visto anteriormente, que eles podem não estar no mesmo grupo,
pode ser um ferramental útil para a abordagem com foco no conteúdo apresentada
por Halland e Halland (2007) e Spool, Perfetti e Brittan (2004) na seção 3.2.5 deste
trabalho, corroborada pela constatação de que, segundo Morville (2005a), a melhora
na qualidade dos mecanismos de busca (como o Google) quebrou o paradigma de
que a navegação dos usuários sempre começa pela página principal do site (a
“home page”).
Dado, então, que a navegação pode iniciar-se em qualquer ponto da hierarquia
do site, e que o conteúdo da página visitada contém, frequentemente, a informação
que o usuário veio procurar, o projetista pode usar a lista dos artigos mais similares
para oferecer novos conteúdos que, em tese, podem ser de interesse do usuário.
Um possível aprimoramento para essa solução de recomendação de itens
similares, aproveitando-se da disponibilidade das assinaturas de cada artigo, seria o
de apresentar os termos da assinatura na forma de um “Text Cloud”, citada
anteriormente na seção 6.2.
Embora o uso de “text clouds” ainda seja uma técnica em estudo, as figuras nº.
54 e nº. 55, mostradas a seguir, apresentam partes de páginas de um protótipo
desenvolvido por este autor apenas para explorar essa possibilidade de aplicação,
que apresenta a recomendação de leitura aos cinco artigos mais similares (por
contexto de senso comum) a um dado artigo consultado, em ordem decrescente de
similaridade. Conforme o usuário passa o mouse sobre o link de um dos títulos dos
artigos recomendados, aparece no quadro à direita da tela uma “text cloud” formado
com os termos da assinatura léxica do texto correspondente ao título.

Figura 54 – Recomendação de artigos similares usando “text cloud”.
Fonte: Elaborada pelo autor.
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Figura 55 – Mudança de “text cloud” ao passar o mouse sobre o título.
Fonte: Elaborada pelo autor.

No protótipo citado acima, optou-se por gerar as “text clouds” usando apenas a
assinatura léxica dos artigos (e não a assinatura léxico-contextual), justamente por
conterem apenas os termos usados pelo autor no texto, visto que, segundo Spool,
Perfetti e Brittan (2004), quando os usuários são atraídos a um link por palavrasgatilho, eles esperam encontrar essas palavras na próxima página e, caso não as
encontrem, o usuário pode sentir-se frustrado e diminuir sua confiança na validade
dos sinais (pistas) que lhe são apresentados. Entretanto, caso se opte por usar
termos da assinatura contextual para uma melhor compreensão do usuário sobre o
texto oferecido, há opções editoriais que podem diminuir esse problema apresentado
(do usuário não encontrar os termos no texto), como, por exemplo, acrescentar
notas editoriais na página de destino que façam uso dos termos da assinatura
contextual, para que, dessa forma, o texto original não seja alterado ao mesmo
tempo em que esses termos apareçam na página do texto.
6.4

Considerações finais desta análise
Os resultados das análises realizadas Nesta seção permitem concluir que o

processo proposto para geração do CSCOS, o esquema de organização com base
no contexto de senso comum, apresentando na seção 5, foi implementado de
maneira satisfatória na prova de conceito, segundo este autor, tendo sido possível
obter um contexto, obtido através da base de conhecimento de senso comum do
projeto OMCS-Br, para cada item de conteúdo de um site, e um esquema de
organização com base na similaridade entre o contexto de senso comum dos itens
de conteúdo do site escolhido.
Algumas atividades adicionais tiveram de ser feitas para que fosse possível
implementar o processo proposto na seção 5.3 deste trabalho, como o tratamento
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adicional que foi preciso ser feito por conta de os textos dos itens de conteúdo estar
em formato de codificação HTML, a necessidade de se ter de construir uma lista de
termos a rejeitar, e o fato de se encontrarem erros ortográficos em alguns desses
textos e de termos significativos não estarem presentes no dicionário léxico usado.
Ou tratar casos, como o ocorrido na normalização indevida do termo “camisinha” (no
sentido de “preservativo”), alterado para “camisa”, que precisou de uma intervenção
manual, tanto após a extração das palavras-chave dos textos dos itens de conteúdo,
quanto no retorno dos termos de senso comum obtidos na ConceptNetBr.
Por sua vez, a etapa de análise de agrupamento utilizou-se de um software de
terceiros, o statistiXL, que acelerou o tempo de execução da prova de conceito, por
um lado, mas não permite uma intervenção no algoritmo de clustering utilizado. A
questão da escolha, dentre os diversos algoritmos de clustering existentes, é uma
questão em aberto, sendo que o adotado neste trabalho foi escolhido principalmente
em função da realização da análise comparativa com o esquema de organização
produzido no experimento de card sorting, na qual se usou uma ferramenta que traz
embutido um algoritmo específico.
Apesar desses obstáculos, o processo proposto, como um todo, foi realizado
conforme o esperado, segundo este autor.
Não houve pretensão, neste trabalho, de explorar todas as formas que seriam
possíveis para tornar perceptível, para o usuário, a similaridade entre textos
organizados com base na similaridade de contexto, mas apenas observar que o
processo aplicado neste trabalho possibilita ao projetista dispor de novos recursos
para auxiliá-lo nesse objetivo, no caso, as assinaturas léxicas, assinaturas
contextuais e listas ordenadas de similaridade, tornando mais fácil para o usuário
encontrar o que, em tese, ele procura.
Com base nos resultados e análises apresentadas nesta seção, na Seção 7, a
seguir, são apresentadas as conclusões e considerações deste autor.
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7

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES
Nesta seção são apresentadas as conclusões deste autor, estando organizado

da seguinte forma: a seção 7.1 apresenta algumas considerações iniciais; a seção
7.2 apresenta uma síntese dos principais resultados obtidos e as conclusões deste
autor; a seção 7.3 apresenta uma análise das principais contribuições deste
trabalho; e a seção 7.4 apresenta as idéias deste autor endereçadas a trabalhos
futuros relacionados a este trabalho.
7.1

Considerações iniciais
Conforme foi visto na pesquisa da literatura da Seção 2, a encontrabilidade é

uma faceta de qualidade desejável tanto para os usuários quanto para os
responsáveis por sites, e que projetar priorizando essa qualidade é um fator
importante para melhorar a experiência que os usuários terão ao visitar o site, com
diversos benefícios daí advindos (MORVILLE, 2004; NIELSEN, 2006).
O foco da pesquisa da literatura deste trabalho foi entender como projetar a
organização do conteúdo de um site com um esquema que seja familiar para o
usuário, de forma que o atenda e ele entenda. Os estudos analisados neste trabalho
sugerem que, para o usuário, quanto mais familiar a organização do site, melhor é a
qualidade da encontrabilidade.
Na Seção 2, também foi visto que, para atingir esse objetivo, o projeto deve ser
centrado no usuário, conforme apontam os fundamentos teórico-metodológicos de
diversas áreas de estudo, como Interação Humano-Computador (IHC), Arquitetura
da Informação (AI), Human-Information Interaction (HII) e outras, com atenção na
forma como esse usuário irá interagir com a informação, tema contemplado na
seção 3, que apresentou a preocupação com a interação do usuário ao realizar
tarefas de pesquisa exploratória, e as abordagens da Teoria do Forragear
Informação e da Web Sócio-Semântica.
A seção 4 apresentou os conceitos e projetos de bases de conhecimento de
Senso Comum, e exemplos de aplicações que se utilizam desse conhecimento, já
armazenado, para que a interação entre o ser humano e o computador seja mais
amigável e mais efetiva.
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A seção 5 apresentou a descrição do conceito de contexto de senso comum,
proposto neste trabalho, a descrição do que seria um esquema de organização de
sites com base no contexto de senso comum, que este autor denominou CSCOS –
Common Sense Context Organization Scheme, a descrição do processo proposto
para geração desse esquema de organização, e uma prova de conceito, que
implementou esse processo, no qual é utilizada a base de conhecimento de Senso
Comum do projeto OMCS-Br. Essa seção apresentou, também, um experimento de
card sorting, que gerou um esquema de organização para o mesmo site usado na
prova de conceito, para fins de uma análise comparativa com o esquema de
organização produzido na prova de conceito.
A seção 6 apresentou os resultados obtidos na prova de conceito realizada na
seção 5, no qual se obteve um esquema de organização, com base no contexto de
senso comum, para um site, e apresentou uma análise comparativa entre esse
esquema de organização e o obtido através do experimento de card sorting.
Apresentou também uma análise sobre alguns aspectos que devem ser
considerados nos resultados obtidos com o processo de geração do esquema de
organização com base no senso comum.
7.2

Conclusões
A partir da análise dos resultados dos procedimentos apresentados na seção 6

deste trabalho, pôde-se constatar:
(i) a comprovação da hipótese sobre a possibilidade de se associar um
contexto, obtido através de uma base de conhecimento de senso comum, a
cada item de conteúdo de um site, na coleção utilizada, com base nas palavraschave usadas pelos autores nos textos desses itens de conteúdo, e definir uma
expressão de natureza semântica capaz de representar não apenas o conteúdo
de cada texto, mas também seu contexto;
(ii) a comprovação da hipótese sobre a viabilidade de se obter um esquema
de organização com base na similaridade de contexto dos itens de conteúdo da
coleção, que foi denominada organização com base no contexto de senso
comum (CSCOS – Common Sense Context Organization Scheme);
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(iii) a existência de coerência nos agrupamentos propostos conforme a
similaridade de contexto, segundo avaliações deste autor; e
(iv) que a execução do processo em si, uma vez que foram desenvolvidas as
ferramentas

de

apoio,

não

apresentaram

tempos

significativos

de

processamento para o tamanho escolhido da coleção de itens (tempos de
duração que são consideravelmente menores que o tempo gasto para condução
de um experimento de card sorting).
Dessa forma, os resultados apresentados permitem concluir que a participação
das pessoas no desenvolvimento do esquema de organização de sites, ainda que de
forma indireta, pode ser obtida através do conhecimento de senso comum coletado
pelo projeto OMCS-Br, sendo, nesse sentido, um contraponto em relação aos
benefícios adquiridos a posteriori da inauguração do site oriundos das abordagens
da web sócio-semântica.
Por meio da união entre termos, que por senso comum estão relacionados a um
contexto, e palavras-chave dos textos, podem ser identificadas similaridades
contextuais entre textos que não são perceptíveis através apenas dos títulos
atribuídos a esses textos por seus autores, tendo sido convencionado, neste
trabalho, denominar "similaridade contextual" como sendo uma medida que
expressa o quanto dois textos tratam dos mesmos assuntos em um mesmo
contexto. Similaridades essas que podem ser utilizadas para a construção de um
esquema de organização hierárquico, a organização com base no contexto de senso
comum, como demonstrado nesse trabalho, alternativo e diferente do que seria
gerado através da técnica tradicional de “card sorting”, ou mesmo do gerado através
da simples medida de similaridade com base apenas na existência de palavraschave em comum nos textos dos itens de conteúdo envolvidos.
Na comparação entre a classificação obtida pelo experimento de card sorting e a
obtida pela similaridade de contexto (do senso comum), foi identificada a seguinte
diferença conceitual: (i) a classificação resultante do experimento de card sorting
fornece, em teoria, uma aproximação do que seria uma organização consensual
para a maioria dos usuários, e foi obtida a partir das sugestões dadas pelos usuários
(participantes do experimento) que tiveram o título de cada item como única
informação perceptível sobre cada item a classificar; (ii) a classificação obtida
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através da similaridade contextual fornece uma organização com base na
similaridade de contexto do conteúdo de cada item, contexto esse que foi obtido, em
tese, a partir do senso comum das pessoas, expresso através de relações entre
conceitos armazenadas em uma base de conhecimento de senso comum (OMCSBr).
A análise comparativa entre a organização gerada através do experimento de
“card sorting” e a gerada através da similaridade contextual, apresentada na seção
6.2 deste trabalho, mostrou que esta última pode ser mais eficiente na identificação
antecipada de conteúdos de interesse para usuários que pretendem fazer uma
pesquisa exploratória sobre algum assunto, o que seria uma vantagem por
possibilitar ao projetista elaborar estratégias que permitirão, aos usuários, encontrar
esses conteúdos de forma mais fácil, melhorando, dessa forma, a qualidade da
encontrabilidade do site.

Foi mostrado, como exemplo, um caso onde a

classificação usando a similaridade contextual detectou, para o arquiteto da
informação, um caso de similaridade entre textos que só seria possível através de
uma análise comparativa mais detalhada dos conteúdos de cada texto, realizada por
um especialista no tema, e que não havia sido evidenciada na classificação gerada
através do card sorting.
No processo de geração da organização por contexto de senso comum proposto
neste trabalho, tomou-se o cuidado de se optar por um método de clustering o mais
aproximado possível do adotado pela ferramenta usada no experimento de card
sorting, para que, na comparação entre as organizações geradas pelas duas
técnicas, não surgissem diferenças unicamente em virtude dos métodos de
clusterização. Mas esse autor considera que outros métodos de clustering poderiam
ser adotados no processo, em substituição ao sugerido neste trabalho, o que
refletiria nos resultados principalmente por pequenas diferenças na combinação e
hierarquia de grupos, conforme apresentado na seção 5.6.6, devido as métricas
diferentes para medir a similaridade entre grupos usada em cada método.
Conforme apresentado, a comparação foi realizada com a análise dos dois
esquemas de organização (por card sorting e por similaridade contextual) em seus
estados “brutos”, ou seja, logo após a realização dos respectivos experimentos, visto
que o trabalho de refinamento do esquema sugerido pelas técnicas, que é feito pelo
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projetista, é recomendado para ambos os casos, conforme aponta a literatura
estudada.
Foi apresentado que, embora observar os termos em comum existentes nas
assinaturas contextuais dos artigos do grupo possa ser uma ferramenta de auxílio ao
projetista na atividade de estabelecer rótulos que identifiquem cada agrupamento
gerado na organização contextual, neste trabalho não se propôs nenhum método
prático para esse caso, por não ser o foco deste estudo.
Observou-se que, justamente por identificar similaridades não perceptíveis
apenas pela visualização dos títulos dos artigos, é necessário um esforço maior, por
parte do arquiteto da informação, para apresentar aos usuários os conteúdos que,
em tese, lhes são de interesse, e que, para isso, as estratégias desenvolvidas a
partir da Teoria do Forragear Informação podem ser usadas aproveitando-se,
inclusive, das informações e subprodutos obtidos durante o processo apresentado
neste trabalho, não se querendo, com essa observação, desconsiderar o uso dessas
estratégias também no âmbito das outras formas de organização (como a gerada
por card sorting).
O subproduto, obtido no processo proposto, que apresenta a relação dos itens
de conteúdo mais similares (por contexto) a um dado item de conteúdo inicial,
pareceu, segundo este autor, ser útil para as abordagens de projeto que priorizam o
foco do projetista no conteúdo ao invés de na estrutura, principalmente para os
casos em que esses itens similares não são classificados dentro de um mesmo
agrupamento, por conta do método de clustering hierárquico usado para gerar os
agrupamentos.
O processo utilizado para a geração do esquema de organização com base no
contexto do senso comum, uma vez desenvolvidos os programas de apoio e com o
apoio de ferramentas auxiliares, mostrou-se, no estágio atual de evolução dos
computadores pessoais, viável em termos de tempo de execução, ao menos para o
tamanho do acervo utilizado neste experimento (81 artigos). Dessa forma, dada a
facilidade e rapidez de execução, este autor considera que o processo apresentado
neste trabalho pode ser proposto tanto como uma técnica alternativa quanto
complementar à técnica tradicional de card sorting, mas que esse processo ainda
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precisaria ser validado, em trabalhos futuros, quanto a sua aplicabilidade para
grandes acervos de textos.
Entretanto, no processo sugerido neste trabalho para geração de uma
organização do conteúdo a partir da similaridade de contexto de senso comum, esse
autor observou certa dificuldade para se estabelecer rótulos curtos para nomear
alguns grupos de itens, capazes de descrever com clareza todo o contexto que
caracteriza cada agrupamento. Adicionalmente, não se conta com uma lista de
“sugestões de rótulos” obtida dos usuários, como a que se obtém na técnica de card
sorting. Foi observado que, embora os termos em comum existentes nas assinaturas
léxico-contextuais dos artigos do grupo possa ser uma ferramenta de auxílio para a
atividade de elaboração do sistema de rotulação, essa questão não foi aprofundada
neste trabalho, ficando em aberto para trabalhos futuros.
Apesar de o projeto OMCS-Br não coletar conhecimentos sob o tema específico
tratado nos experimentos deste trabalho (“educação dos filhos”), ainda ser um
projeto relativamente recente (começou a coletar conhecimento em 2005) e ter um
volume de conhecimento armazenado significativo, porém não tão grande (em
relação ao que Minsky sugere ser o senso comum de um adulto, que seria composto
de 30 a 60 milhões de itens), os resultados obtidos mostraram-se coerentes para a
geração de uma organização contextual com base no senso comum, segundo este
autor constatou nos casos analisados e apresentados neste trabalho.
Neste trabalho investigativo, o fato de nem todas as palavras-chave terem
encontrado conceitos correspondentes na base de senso comum foi considerado por
este autor como não representativo de um problema grave, tendo em vista que foi
adotada, como estratégia no processo aqui sugerido, de compor a assinatura léxicocontextual tanto por palavras-chave dos textos quanto por termos oriundos do
contexto de senso comum. Uma questão, deixada em aberto, seria a de avaliar
possíveis mudanças no esquema de organização sugerida para o acervo estudado
em função da inserção, no projeto OMCS-Br, de temas mais próximos ao tema deste
estudo, em função do aumento do volume do conhecimento armazenado e, também,
em função de mudanças culturais que podem ocorrer conforme o tempo e que
podem afetar o senso comum.
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A escolha das quantidades de termos usadas para delimitar o tamanho da
assinatura léxica e da assinatura léxico-contextual de cada artigo levou em
consideração o tamanho dos textos do acervo estudado, os resultados obtidos na
recuperação de contexto da ConceptNetBr e os métodos de cálculo de similaridade
propostos, e foram considerados adequados por este autor para obtenção da
organização contextual, mas os testes realizados sobre os impactos das variações
dessas quantidades de termos na organização gerada não foram conclusivos, e por
isso, essa questão foi deixada em aberto para trabalhos futuros.
Entretanto, este autor observa que o uso de uma base de conhecimento de
senso comum para auxílio no desenvolvimento do esquema de organização de um
site, como proposto neste trabalho, apresenta algumas restrições com relação ao
tipo de site que se pretende desenvolver. Em primeiro lugar, deve-se ter em
consideração que nem todo tipo de conhecimento pode ser considerado como sendo
de senso comum. Dessa forma, projetos com conteúdo direcionado a assuntos
técnico-científicos, por exemplo, ou uma intranet para assuntos corporativos de uma
empresa, podem não encontrar respaldo em uma base de conhecimento de senso
comum. Em segundo lugar, também se deve observar que o conhecimento coletado
no projeto OMCS-Br é obtido através da participação de pessoas diversas,
enquanto que em um experimento de card sorting são convocados, normalmente,
usuários representativos do público-alvo do site. Por conta disso, apesar de o
projeto OMCS-Br permitir o uso de filtros de consulta com base em alguns dados de
perfil dos colaboradores (como sexo ou idade, por exemplo), o uso desse tipo de
base nos moldes propostos neste trabalho pode também não ser adequado caso,
para o site a ser projetado, o público-alvo seja muito específico (por exemplo, uma
comunidade médica).
Porém, mesmo com as restrições apresentadas acima, mas pelo fato de o
projeto OMCS-Br poder coletar conhecimento de senso comum sobre diversos
temas, este autor considera que, assim como foi aplicado sobre o tema da seção
“pais e educação dos filhos” do site Portal da Família, há muitos tipos de projetos
que poderiam se beneficiar da organização gerada com o apoio desse tipo de base
de conhecimento (por exemplo, sites de notícias, terceira idade, família, educação,
folclore, lazer e atendimento ao cidadão sobre assuntos do cotidiano).
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Dessa forma, em face dos resultados obtidos na investigação conduzida por
este trabalho, este autor acredita que o uso de uma base de conhecimento de senso
comum, em conjunto com um processo para gerar uma organização com base no
contexto de senso comum, apresenta um bom potencial para auxiliar o arquiteto da
informação na tarefa de criar uma organização de sites centrada no usuário, com
foco na qualidade da encontrabilidade para que o usuário encontre com maior
facilidade os artigos que ele procura, principalmente ao realizar pesquisas
exploratórias no site.
7.3

Contribuições deste trabalho
Este trabalho teve como objetivo mostrar a possibilidade de utilizar o

conhecimento de Senso Comum para auxiliar o projetista a desenvolver um
esquema de organização de sites que seja mais familiar para os usuários e que lhes
facilite encontrar mais facilmente as informações que desejam.
Tendo em vista os resultados obtidos neste trabalho, que apresentou um
processo de produção que mostrou a viabilidade de se utilizar uma base de
conhecimento de Senso Comum para a obtenção de um esquema de organização
para um site com base na similaridade de contexto de senso comum entre seus itens
de conteúdo, este trabalho contribui com as áreas da Interação HumanoComputador (IHC) e Arquitetura da Informação, da seguinte forma:
•

Propondo esse processo tanto como uma técnica alternativa quanto
complementar à técnica tradicional de card sorting, auxiliando o arquiteto
da informação durante a fase de projeto do sistema de organização de
um site;

•

Mostrando, no trabalho investigativo aqui desenvolvido, através do
exemplo apresentado, que uma base de conhecimento de Senso Comum,
como a do projeto OMCS-Br, apresenta-se como um recurso com
potencial de uso em projetos dessas áreas, justamente por disponibilizar,
de uma forma acessível, um acervo de informações muito importante: o
senso comum das pessoas.

Por meio da análise comparativa sobre como a organização de um site, sugerida
por meio da técnica de card sorting, difere da organização desenvolvida com o
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auxílio de uma base de conhecimento de senso comum, este trabalho mostrou que
esta última identifica casos de agrupamentos muito importantes, não identificados
pela primeira. Dessa forma, os resultados deste trabalho, com respaldo na Teoria do
Forragear Informação, contribuem para ampliar as discussões sobre como organizar
o conteúdo de um site quando se deseja priorizar o foco do projeto na qualidade da
encontrabilidade e prover maiores facilidades para os usuários durante a realização
de pesquisas exploratórias.
Complementarmente, o processo de produção do esquema de organização com
base no senso comum, proposto neste trabalho, propiciou a geração de artefatos
adicionais, como a lista dos artigos mais similares, por contexto de senso comum, a
um dado artigo consultado, que podem ser úteis, para projetos de desenvolvimento
de sites, que adotem a abordagem com foco no conteúdo apresentada por Halland e
Halland (2007) e Spool, Perfetti e Brittan (2004). Ao apresentar uma proposta de
processo de produção da organização com base no senso comum, usado de forma
prática em uma prova de conceito, este trabalho abre o ensejo para novos estudos
que visem melhorar esse processo, ou criar um novo, e explorar a aquisição de
novos artefatos através desse processo.
7.4

Trabalhos futuros
Como se pôde perceber no decorrer desta seção, há diversas questões em

aberto relacionadas à utilização de uma base de conhecimento de Senso Comum
para apoiar o arquiteto da informação no processo de obter um esquema de
organização para um site com base na similaridade de contexto de senso comum, e
sobre o processo proposto para obtenção desse esquema de organização.
Entretanto, para trabalhos futuros, este autor acredita que outras potencialidades
poderiam ser exploradas com o uso da base de conhecimento de senso comum do
projeto OMCS-Br em projetos de Arquitetura da Informação, como a identificação de
contexto de forma facetada. Ou seja, uma vez definida um classificação facetada
para o site, usar a base de conhecimento de senso comum para, automaticamente,
classificar os itens de conteúdo em cada uma das facetas definidas, possibilitando
uma classificação ou um sistema de busca com base nessas facetas. Seria possível
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também, em tese, a geração de uma organização dinâmica ou sistema de
recomendação com base no contexto de senso comum.
Outra opção, já citada anteriormente, consiste em considerar o uso de
sintagmas nominais nas pesquisas feitas na ConceptNetBr, com os quais, em tese,
se poderia obter um contexto de senso comum mais preciso. Estender o trabalho
para conteúdos multimídia também seria um estudo muito interessante.
Ou seja, este autor acredita que ainda há muitas oportunidades a serem
exploradas para o uso de uma base de conhecimento de Senso Comum em diversas
áreas de estudo, onde a criatividade é o limite. Com o presente trabalho, este autor
espera ter dado uma pequena contribuição a essa exploração.
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APÊNDICE A – Títulos dos artigos usados no experimento de card sorting
Titulo
27 conselhos para ver televisão em família
A brincadeira: como entreter nossos filhos?
A diversão dos filhos e a night
A educação afetiva e sexual dos filhos
A educação da compreensão
A educação da liberdade nas etapas da vida
A Formação do Caráter
A importância de ensinar a dizer "não"
A importância do tutor no ensino médio
A turma dos filhos
A volta ao mundo pela leitura
Adolescentes, Moda e Valores
Atitudes dos Pais sobre as relações entre moças e rapazes adolescentes
Auto-avaliação da virtude da fortaleza
Auto-avaliação da virtude da laboriosidade
Auto-avaliação da virtude da ordem
Autoridade: dedicação dos pais
Bases para uma política de educação sexual
Boas notas na escola
Clubes para pais e filhos
Coisas que fazemos - a força do exemplo
Como ajudar os filhos a superarem a inveja?
Como ajudar os filhos meninos a entrar na puberdade
Como corrigir seu filho adolescente
Como educar sem gritos
Como ensinar o filho a obedecer
Como multiplicar a inteligência do seu bebê
Crianças com auto-estima: ânimo campeão!
Dependência química, o que fazer?
Dicas de Discos para crianças
Dicas de passeios e lazer com a família
Divórcio e o rendimento escolar
E com o filho...chegou o caos! ou, Como educar na Ordem
Educação sexual nas escolas
Educação: limites ou excelência?
Educar adolescentes
Escolas de Famílias
Esquema de virtudes por idades
Estimulação Infantil
Estudo revela que dependência de "junk food" começa no útero materno
Experiência de Pais - o momento da independência dos filhos
Fatores pessoais que podem levar um adolescente a integrar bandos criminosos
Férias!!! - Reflexões
Filhos com autismo
Filhos do Consumismo
Filtros de Conteúdo para Internet
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Titulo (cont.)
Gastar tempo com os filhos
Jogos e brincadeiras de salão
Meu filho é desobediente?
Meu filho é um irresponsável
Nova proposta para educar bebês
Novas idéias sobre o tempo livre dos filhos
O ciúme entre os filhos
O descobrimento do outro sexo
O êxito da abstinência, castidade e fidelidade no combate à AIDS em Uganda
O filho único
O mito do cérebro imaturo dos adolescentes
O problema dos namoros prematuros e das relações pré-matrimoniais
O silêncio dos adolescentes
Os bebês podem aprender a ler?
Os pais perante o rendimento escolar
Pais e filhos: como superar os conflitos de gerações?
Por que os pais devem ocupar-se da formação das virtudes humanas nos filhos
Preguiça Acadêmica
Primogênito, o caçula, o do meio e suas diferenças
Repensando a importância do convívio familiar
Responsabilidade dos pais na educação para o uso das novas tecnologias
Sites legais para crianças
Sugestões de Livros para crianças
Livro: Valores para a convivência
Livro: Quem Ama, Educa
Livro: Amar os adolescentes
Livro: Aprendendo a ser pai em dez lições
Livro: Cuidando do bebê até que sua mulher chegue em casa
Livro: Pais bem-sucedidos
Livro: Os teus filhos e as drogas
Livro: Enquanto ainda é tempo... a formação moral e religiosa dos filhos
Livro: Informação sexual
Livro: Os teus filhos de 1 a 3 anos
Livro: A tua filha de 12 anos
Livro: As relações pais – colégio
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APÊNDICE B – Texto de instruções ao experimento de card sorting online
INTRODUÇÃO:
Contamos com sua colaboração nessa pesquisa que nos ajudará a entender como
um site sobre educação dos filhos pode ser mais bem organizado e ficar mais fácil
de usar.
Para isso, queremos sua ajuda para separar as páginas de um site em grupos.
Imagine cada grupo como uma pequena seção do site. O tempo estimado dessa
pesquisa é de 30 a 60 minutos.
INSTRUÇÕES:
Na lista da esquerda há amostras de títulos de artigos que vão existir no site.
Na coluna do meio, fica a lista dos grupos. Você pode criar novos grupos usando o
botão [Add group], ou apagar um grupo com o botão [Delete group]. Dê um nome
para cada grupo que você criar.
Associe cada um dos itens da lista da esquerda a um dos grupos você criou. Para
isso, apenas clique em algum dos itens da esquerda e o arraste para cima do nome
do grupo desejado. Quando você clica sobre um grupo, os itens desse grupo
aparecerão na lista mais à direita.
Quais itens devem ser colocados juntos? Pense como você gostaria que esses itens
fossem agrupados em um site, de forma que seja fácil para você encontrá-los
quando precisar.
Caso você queira retirar um item de um grupo, clique no item (na lista da direita) e o
arraste de volta para a lista da esquerda. Dê um nome para cada grupo com uma ou
mais palavras que melhor descreva o conteúdo de cada grupo.
Não há um número certo de grupos. Crie quantos grupos você quiser, mas pense
como os itens se relacionam entre si. Se você tiver um grupo com uma grande
quantidade de itens, você pode pensar se não seria melhor dividi-lo em mais de um
grupo.
Quando você tiver colocado todos os itens em grupos, aparecerá uma mensagem
perguntando se você quer concluir sua participação. Basta confirmar, e sua
participação estará concluída.
Você também acrescentar algum comentário clicando no link [Add comments].
Obrigado por dedicar seu tempo participando desse estudo.
Clique no botão [Start the exercise] para começar a pesquisa.
Caso você queira primeiro ver uma demonstração sobre como funciona, clique no
botão [Watch a demo].
http://websort.net/go/EducacaoFilhos/
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APÊNDICE C – Texto- convite para participar do card sorting online
Caros amigos e amigas do Portal da Família,
Gostaríamos de saber sua opinião sobre como a Seção de Pais do Portal da Família
deveria ser organizada. Essa seção cresceu muito, e hoje conta com muitos artigos.
Como você dividiria os artigos dessa seção? Você criaria uma seção só sobre
bebês? Ou uma seção só sobre livros para pais?
Participe de um experimento on-line, onde você pode nos ajudar a reorganizar essa
seção dando-nos suas sugestões.
Para participar, basta acessar o link abaixo:
http://websort.net/go/EducacaoFilhos/
É fácil. Basta clicar e arrastar os títulos dos artigos para grupos que você mesmo
cria, da forma que quiser, e em quantos grupos quiser.
Ao acessar, será pedido para você informar apenas o seu nome. Em seguida,
aparecerá uma página com instruções e algumas explicações mais detalhadas,
contendo um botão para exibir uma demonstração (WATCH A DEMO) e outro para
iniciar o teste (START THE EXERCISE).
Cada item da lista representa o título de um artigo (um página de conteúdo de site)
sobre o tema Educação de Filhos. A idéia é que cada pessoa diga como gostaria
que esses itens fossem agrupados no Portal, de forma que seja fácil encontrá-los
quando precisar. Basta clicar e arrastar cada item para um grupo. Para criar um
grupo, clique no botão (ADD GROUP) e, em seguida, informe um nome para ele.
Devem participar pessoas que conheçam o tema. Ou seja, somente aqueles que
forem pais (ou mães), ou, então, quem for filho(a) de alguém :-)
Suas sugestões vão nos ajudar a melhor organizar essa seção. Nós vamos analisar
as sugestões de todos os participantes.
É uma oportunidade de experiência interessante. Agradecemos a todos que
participarem desse experimento, contribuindo, assim, para que o Portal da Família
fique melhor e mais organizado.
O Portal da Família é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, feito nas poucas horas "livres" do dia
e da noite. Por conta disso, não conseguimos responder a todos que nos escrevem. Mas sempre
lemos.
Um forte abraço da
Equipe do Portal da Família
www.portaldafamilia.org
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APÊNDICE D – Telas com resultados parciais do card sorting
Exemplos de telas da ferramenta WebSort, apresentando resultados parciais,
durante o andamento do experimento de card sorting online.

Figura 56 – Resultado Itens x Participantes.

Figura 57 – Resultado Itens x Itens.
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Figura 58 – Resultado Itens x Categorias.
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APÊNDICE E – Dendograma final resultante do experimento de card sorting
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APÊNDICE F – Terminologia sugerida pelos participantes do card sorting

Rótulo sugerido para categorias
Adolescência
Adolescentes
Ambiente & meus filhos
Aprendendo a ser pai/mãe
Artigos
As descobertas entre pais e filhos
assuntos que precisam ser falados e aprendidos
Atividades em família
Auto- Avaliação
auto-ajuda
Bebês
Biblioteca
Como Educar
Como ser pai
Comportamento
Comportamento dos Filhos
Comportamento dos Pais
Comportamento e Saúde
Convívio em família
Convívio entre irmãos
Convívio familiar
Convívio social
Crianças
Cuidando de bebês
cultura e diversão
dia-a-dia
Dicas
Dicas de leitura
Dicas de livros
Dicas de passeios
Diversão
Diversão e Lazer
Diversão em Família
Divertimento
Drogas
E agora ? Filhos pequenos....
Educação
Educação da sexualidade
Educação dos filhos
Educação e a mídia
Educação e ensino
Educação e Psicologia Infantil
Educação Escolar
Educação especial
Educação Familiar

Quantidade de participantes que
sugeriram o rótulo
6
8
1
1
2
1
1
1
3
1
10
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
4
1
7
1
2
1
1
1
3
1
1
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Rótulo sugerido para categorias (cont.)
Educação na Família
Educação Sexual
Educando seus filhos
Ensinando valores
Ensinar Valores e virtudes
Entretenimento
Esclareça dúvidas sobre filhos Adolescentes
Escola
Estudo, escolas, boletim...
Família e Escola
Família
Filhos
Filhos adolescentes
Filhos com necessidades especiais
Filhos de 6 a 12 anos
Filhos deficientes
Filhos e as drogas
Filhos e educação sexual
Filhos e os estudos
Filhos pequenos
Filhos seguem o exemplo dos pais
formação do caráter
Infância
internet
Internet e tecnologia
Lazer
Lazer & passatempo
Lazer com os filhos
Lazer e diversão para pais e filhos
Lazer para pais e filhos
Leitura
Livros
Livros para pais
Livros que nos ajudam
Meu Filho é.....
mídias digitais
Minhas atitudes
notícias
Obediência e ordem
Orientação para pais
Pai & Mãe
Pais
Pais divorciados
Pais e Filhos a se divertirem
Pais e filhos na vida
Pais iniciantes
Pais, filhos, estudo
personalidade
Pré-escolar

Quantidade de participantes que
sugeriram o rótulo
1
5
1
1
1
2
1
10
1
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
5
1
1
1
1
2
6
2
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
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Rótulo sugerido para categorias (cont.)
Problemas contemporâneos e filhos
Problemas e dia-a-dia
Que fazer com o tempo livre
Recomendações
relação pais e filhos
religiosidade
saúde
Sexo
Sexo & meus filhos
Sexualidade
Tecnologia para pais e filhos
Temas para a conversa com filhos
Usando a psicologia
Valores e Virtudes Humanas e sua importância na
Educação
Variados
Virtudes & vícios

Quantidade de participantes que
sugeriram o rótulo
1
1
1
1
2
1
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
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APÊNDICE G – Lista de acervo de artigos gravada na tabela T01_Artigos
ID
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Titulo
27 conselhos para ver televisão em família
A brincadeira: como entreter nossos filhos
A diversão dos filhos e a night
A educação afetiva e sexual dos filhos
A educação da compreensão
A educação da liberdade nas etapas da vida
A Formação do Caráter
A importância de ensinar a dizer "não"
A importância do tutor no ensino médio
A turma dos filhos
A volta ao mundo pela leitura
Adolescentes, Moda e Valores
Atitudes dos Pais sobre as relações entre moças e rapazes
adolescentes
Auto-avaliação da virtude da fortaleza
Auto-avaliação da virtude da laboriosidade
Auto-avaliação da virtude da ordem
Autoridade: dedicação dos pais
Bases para uma política de educação sexual
Boas notas na escola

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Clubes para pais e filhos
Coisas que fazemos - a força do exemplo
Como ajudar os filhos a superarem a inveja?
Como ajudar os filhos meninos a entrar na puberdade
Como corrigir seu filho adolescente
Como educar sem gritos
Como ensinar o filho a obedecer
Como multiplicar a inteligência do seu bebê
Crianças com auto-estima: ânimo campeão!
Dependência química, o que fazer?
Dicas de Discos para crianças
Dicas de passeios e lazer com a família
Divórcio e o rendimento escolar
E com o filho...chegou o caos! ou, Como educar na Ordem
Educação sexual nas escolas
Educação: limites ou excelência?
Educar adolescentes

37 Escolas de Famílias
38 Esquema de virtudes por idades
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APÊNDICE H – Descrição das principais tabelas da base de dados de apoio
Quantidade
de
registros

Nome da Tabela

Descrição

T01_Artigos

Lista textos do acervo (artigos)
utilizados no experimento

T02_StopWord

Palavras que devem ser
desconsideradas na análise de
termos que compõem um texto, para
efeitos deste projeto (advérbios,
pronomes, nomes de pessoas,
alguns verbos comuns, preposições,
artigos, etc.).

T03_DELAF_PB

Termos do dicionário DELAF_PB
contendo a forma normalizada de
cada termo.

878.785

T04_F1_TempOMCSConte

Tabela de apoio para armazenar os
termos relacionados ao contexto,
retornados da ConceptNet.

133.518

T04_OMCSContexto

Tabela que armazena os termos
relacionados ao contexto, retornados
da ConceptNet, após refinamento.

128.141

T05_CardSecao

Rótulo atribuído a cada agrupamento
gerado no experimento de card
sorting.

10

T06Temp_AssinaturaLexica

Palavras-chave extraídas dos textos
dos artigos do acervo.

23.558

T06_AssinaturaLexica

Tabela de palavras-chave x
documento x frequência de uso de
cada texto do acervo, que formam a
assinatura léxica de cada artigo.

3.240

T07_NaoNormalizado

Tabela auxiliar para armazenar as
palavras-chave extraídas dos textos
que não constam no dicionário e nem
na lista de stop-words.

T08_DistinctLexico

Lista, sem repetição, de todas as
palavras-chave usadas nas
assinaturas léxicas.

1.242

T09_AssinaturaContextual

Tabela de termos de contexto
associados a cada texto do acervo,
que formam a assinatura contextual
de cada artigo.

3.347

xto

81
3137

245
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T10_DistinctContexto

Lista, sem repetição, de todos os
termos de contexto usados nas
assinaturas contextuais.

T11_AssinaturaLexContext

Lista dos termos da assinatura léxicocontextual de cada artigo.

6.363

Tabela que armazena a medida de
similaridade entre cada par de artigos
do acervo.

6.561

ual
T12_Similaridade

483
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APÊNDICE I – Correspondências trocadas com o fornecedor do WebSort
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APÊNDICE J – Dendograma com base na assinatura léxico-contextual
(40 termos do léxico + 40 termos do contexto de senso comum).
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APÊNDICE K – Dendograma com assinatura léxico-contextual ampliada
(40 termos do léxico + 80 termos do contexto de senso comum).
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APÊNDICE L – Dendograma com base apenas na assinatura léxica
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APÊNDICE M – Detalhes da estratégia de clustering
Detalhamento fornecido pela ferramenta statistiXL da estratégia de clustering com
base na matriz de similaridade léxico-contextual.
Hierarchical Clustering Results - Cluster Method = Group Average
Clustering Strategy
Cluster
1st Item
1 58.000
2 54.000
3 63.000
4 61.000
5 53.000
6 Cluster 1
7 Cluster 6
8 Cluster 7
9 55.000
10 Cluster 8
11 51.000
12 Cluster 10
13 43.000
14 Cluster 12
15 Cluster 11
16 Cluster 14
17 Cluster 16
18 Cluster 4
19 40.000
20 74.000
21 Cluster 17
22 Cluster 21
23 60.000
24 Cluster 22
25 45.000
26 Cluster 24
27 33.000
28 78.000
29 81.000
30 Cluster 26
31 25.000
32 Cluster 30
33 79.000
34 76.000
35 38.000
36 Cluster 23
37 Cluster 33
38 67.000
39 8.000
40 Cluster 37
41 Cluster 28
42 Cluster 39
43 48.000

2nd Item
13.000
23.000
16.000
19.000
22.000
62.000
Cluster 2
5.000
4.000
71.000
39.000
Cluster 5
30.000
Cluster 3
27.000
66.000
70.000
50.000
14.000
49.000
35.000
Cluster 18
11.000
59.000
12.000
42.000
2.000
34.000
80.000
1.000
21.000
44.000
77.000
29.000
15.000
64.000
Cluster 29
9.000
6.000
69.000
57.000
37.000
31.000

Similarity
0.674
0.643
0.617
0.604
0.593
0.587
0.574
0.556
0.531
0.519
0.505
0.496
0.488
0.472
0.470
0.460
0.445
0.437
0.432
0.420
0.409
0.404
0.384
0.372
0.363
0.361
0.354
0.341
0.338
0.335
0.323
0.322
0.302
0.285
0.268
0.265
0.264
0.230
0.229
0.227
0.223
0.199
0.198
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

52.000
Cluster 35
Cluster 40
Cluster 32
36.000
Cluster 41
Cluster 38
Cluster 44
Cluster 48
65.000
Cluster 49
Cluster 34
Cluster 50
Cluster 54
Cluster 15
Cluster 25
75.000
Cluster 58
Cluster 13
Cluster 51
28.000
Cluster 57
Cluster 52
Cluster 65
Cluster 55
Cluster 64
Cluster 67
Cluster 63
Cluster 68
Cluster 70
Cluster 71
Cluster 73
Cluster 75
Cluster 76
Cluster 77
Cluster 78
Cluster 79

47.000
26.000
Cluster 36
Cluster 27
20.000
72.000
10.000
Cluster 31
3.000
56.000
Cluster 46
32.000
Cluster 42
73.000
18.000
Cluster 20
68.000
7.000
46.000
Cluster 43
17.000
Cluster 56
24.000
Cluster 60
Cluster 53
Cluster 45
Cluster 61
Cluster 59
Cluster 66
Cluster 69
41.000
Cluster 72
Cluster 47
Cluster 74
Cluster 62
Cluster 19
Cluster 9

0.189
0.187
0.187
0.181
0.179
0.164
0.152
0.149
0.148
0.147
0.146
0.134
0.132
0.127
0.123
0.119
0.115
0.112
0.109
0.107
0.104
0.100
0.087
0.083
0.078
0.075
0.070
0.070
0.060
0.057
0.051
0.049
0.046
0.038
0.026
0.018
0.016

