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The  sense  of  vision  arguably  represents  our

most  diverse  source  of  information  of  the

world around us. (SEKULER; BLAKE, 1994

apud RIEBER, 1995, p. 45).



RESUMO

A presente pesquisa tem como objetivo verificar os aportes da Visualização da Informação
para sistemas de recuperação da informação. Diante do reconhecimento da importância da
informação nos dias de hoje, que, por sua vez, expõe o valor dos sistemas de recuperação da
informação, é essencial  buscar formas de se aperfeiçoar a relação dos usuários com estes
sistemas  de  maneira  a  proporcionar  maior  eficiência  na  aquisição  de  informações.  A
Visualização da Informação, ao propor novas maneiras de se apresentar informações com o
objetivo  de  amplificar  a  apreensão  pelo  usuário,  demonstra  potencial  para  aprimorar  a
aquisição  de  informação  por  usuários  em  interação  com  sistemas  de  recuperação  da
informação.  Ao  aplicar  os  entendimentos  sobre  a  percepção  humana  para  aprimorar  a
apresentação de informações,  a  Visualização da Informação mostra-se com potencial  para
proporcionar novas maneiras de se fornecer resultados de buscas em sistemas de recuperação
da  informação.  Por  meio  de  pesquisa  bibliográfica  foi  possível  identificar  estudos  sobre
Visualização da Informação aplicada a sistemas de recuperação da informação que tenham
como objetivo a criação de melhores interfaces ao, por exemplo, propuserem maneiras de
reduzir  esforço  cognitivo  na  interação  e  também possibilitar  a  apresentação  de  melhores
descrições de resultados de buscas.

Palavras-chave:  Visualização  da  Informação.  Sistemas  de  recuperação  da  informação.
Recuperação da Informação. Interface com usuário. Informação. 



ABSTRACT

This  study  aims  to  verify  the  contributions  of  Information  Visualization  to  information
retrieval systems. Given the importance of information nowadays, which exposes the value of
information retrieval systems, seeking ways to improve user's relation with these systems may
result in a greater efficiency in the process of acquiring information. This research identifies
the Information Visualization as potentially useful to enhance the acquisition of information
by people in interaction with information retrieval systems. Information Visualization, while
applies understandings of human perception to enhance the presentation of information, is
capable  of  producing  new  ways  for  the  presentation  of  search  results  descriptions  in
information retrieval systems. By means of bibliographic research it was possible to identify
studies of Information Visualization applied to information retrieval systems that aim to create
better interfaces when those studies, for instance, propose ways to reduce cognitive effort in
the interaction and also allow the presentation of better descriptions of search results. 

Keywords:  Information Visualization. Information retrieval systems. Information Retrieval.
User interface. Information.
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1 INTRODUÇÃO

As modernas tecnologias de informação e comunicação têm possibilitado a

manutenção e acesso a  grandes estoques de informação. A Internet, por exemplo, permite a

interconexão de informações e pessoas ignorando as barreiras geográficas existentes. Há, de

um lado, uma enorme fartura de informação disponível em ambientes digitais e, de outro, a

complexidade  da  vida  moderna  que  impele  as  pessoas  a  buscarem  informações  que  as

auxiliem na consecução das mais variadas atividades. Motores de busca na  Web como o do

Google  são  o  recurso  utilizado  cotidianamente  por  milhões  de  pessoas  para  suprir  suas

necessidades de informação, desde as mais triviais até as profissionais. Bibliotecas digitais e

bases de dados online, por exemplo, estão profundamente inseridas nas atividades de estudo e

pesquisa, pois, ao promoverem acesso remoto, atingem um público muito mais amplo do que

as bibliotecas convencionais. 

Embora toda esta oferta  informacional e comunicativa promovida pelas inovações

tecnológicas  ocorra  numa  proporção nunca antes vista, é necessário mencionar que o

problema do acesso à informação continua longe de ser solucionado. O fenômeno da

disponibilização da informação que se apresenta na atualidade é marcado também pelos

problemas decorrentes: para se ter acesso à informação nos meios digitais, é necessário ter

posse dos aparatos tecnológicos necessários e saber como utilizá-los. Outra questão de suma

importância é que esta vasta oferta de informação cria uma demanda que a realimenta,

resultando num panorama em que grandes quantidades de informação são buscadas e

acessadas. Como encontrar e usar toda informação de que se necessita?

 A Ciência da Informação é uma área interdisciplinar que investiga as propriedades e o

comportamento da informação, as forças que governam o fluxo e o uso da informação e as

técnicas, manuais ou mecânicas, de processamento da informação para um melhor

armazenamento, recuperação e disseminação (BORKO, 1968). Saracevic (2009), no verbete

Information Science da “Encyclopedia of Library and Information Science” organizada por

Marcia J. Bates e Mary Niles Maack, afirma que a Recuperação da Informação está entre as

três áreas de maior e contínuo interesse da Ciência da Informação. 

A Recuperação da Informação, segundo Mooers (1951 apud SARACEVIC, 2009, p.

9), engloba desde os aspectos intelectuais da descrição da informação até os sistemas, técnicas

ou máquinas que são utilizados para efetivá-la. A partir da sua formalização, por volta da

década de 1950, atuou tanto como ferramenta quanto como combustível de uma indústria da

informação  e  teria  contribuído  para  o  desenvolvimento  da  Ciência  da  Informação

(SARACEVIC, 1991 apud PINHEIRO; LOUREIRO, 1995, p. 49 e 50). Inúmeros estudos da
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Ciência da Informação se relacionam diretamente à recuperação da informação ao indagarem,

por  exemplo,  como  o  acesso  à  informação  registrada  pode  ser  mais  rápido  e  eficiente

(SARACEVIC,  2009,  p.  5).  Conforme  Saracevic  (2009,  p.  5),  a  indagação  acima  está

diretamente ligada ao design de sistemas de recuperação da informação, e “Effective design is

highly dependent on the consideration of social and physical features” (SARACEVIC, 2009,

p. 6).

Baeza-Yates e Ribeiro-Neto apresentaram, em 1999, as três principais questões que

futuramente exigiriam atenção da Recuperação da Informação:

First,  despite  the  high  interactivity,  people  still  find  it  difficult  (if  not
impossible) to retrieve information relevant to their information needs. Thus,
in  the  dynamic  world  of  the  Web  and  of  large  digital  libraries,  which
techniques  will  allow  retrieval  of  higher  quality?  Second,  with  the  ever
increasing demand for access, quick response is becoming more and more a
pressing factor. Thus, which techniques will yield faster indexes and smaller
query  response  times?  Third,  the  quality  of  the  retrieval  task  is  greatly
affected by the user interaction with the system.  Thus,  how will  a  better
understanding of the user behavior affect the design and deployment of new
information retrieval strategies? (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999,
p. 8).

Os autores, portanto, apontam que a interação entre usuários e sistemas é uma questão de

grande  relevância  para  os  estudos  sobre  recuperação  da  informação  (BAEZA-YATES;

RIBEIRO-NETO, 1999, p.8). 

Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (2011, p. 1) distinguem duas perspectivas – não estanques

–  de  análise  das  questões  estudadas  na  Recuperação  da  Informação:  uma  centrada  no

computador (computer-centered) e outra centrada no usuário (human-centered). Segundo os

autores, a perspectiva orientada ao computador é mais inclinada à melhoria da resposta do

sistema frente a uma busca, enquanto que a orientada ao usuário lida com o comportamento e

necessidades  do  usuário  e  como  isso  afeta  a  operação  do  sistema  de  recuperação  de

informações  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-NETO,  2011,  p.  1). Esta  pesquisa  pode  ser

caracterizada como dentro da abordagem centrada no usuário, já que trata da visualização da

informação, ou seja, da apreensão da informação por usuários através de aparatos visuais.

Sistemas de Recuperação de Informação, ou SRI, segundo Lancaster e Warner (1993,

p. 4 e 5), nas palavras de Souza 

[...]são a interface entre uma coleção de recursos de informação, em meio
impresso ou não, e uma população de usuários; e desempenham as seguintes
tarefas: aquisição e armazenamento de documentos; organização e controle
desses; e distribuição e disseminação aos usuários. (SOUZA, 2006, p. 2).

Lunardi  (2008, apud VIEIRA; CORREA, 2011, p. 75 e 76) afirma que “o principal objetivo

de um SRI é a seleção, dentro de um universo de documentos disponíveis, do conjunto de
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documentos relevantes para uma necessidade de informação do usuário”. No âmbito desta

pesquisa, SRI se refere especificamente aos sistemas baseados em computadores.

Marchionini, Geisler e Brunk (2000, p. 1) afirmam que

As information becomes increasingly pervasive in wider aspects of human
endeavor,  the  search  for  information  becomes  correspondingly  more
important and complex. Information search is a type of problem solving that
requires representation,  inference,  and action mechanisms that  change the
state  of  representation.  Defining  representations  (e.g.,  queries,  indexes),
making  inferences  (e.g.,  judging  relevance),  and  choosing  actions  (e.g.,
select, terminate) all require the searcher to make decisions at strategic (e.g.,
How to invest my time? Which approaches to use?) and tactical levels (e.g.,
Which choice to make next? Did I find the solution?). This problem solving
interaction with an information space contained in an office, library, or the
web is mediated by physical and conceptual interfaces that determine how
representations are manifested, what action mechanisms are available, and
the rules of engagement that support interaction and ultimately the inferences
people make to solve their problem. (MARCHIONINI; GEISLER; BRUNK,
2000, p.1).

Uma vez que as pessoas se põem a buscar informações para resolver problemas como, por

exemplo,  terminar  uma  tarefa  no  trabalho,  e,  conforme  Carroll  e  Rosson  (1987,  apud

MARCHIONINI;  GEISLER;  BRUNK, 2000,  p.  1)  “people  want  to  get  their  work  done

rather than learn or give attention to the interface that they must learn and use to do their

work”,  as  interfaces  dos  sistemas  de  recuperação da  informação  não devem exigir  longo

aprendizado para sua efetiva utilização (MARCHIONINI; GEISLER; BRUNK, 2000, p. 1).

Hu, Ma e Chau (1999, p. 126) afirmam que o design de interface (user interface design) é um

aspecto  crítico  dos  sistemas  de  recuperação  da  informação  e  que  possui  implicações  em

relação à eficiência na representação do conhecimento ou da informação.

Interface, de acordo com Prates e Barbosa (2003,  apud WATANABE, 2009, p. 23),

“[...] é o nome dado a toda porção de um sistema com a qual um usuário mantém contato ao

utilizá-lo”. Numa definição mais abrangente, Levy afirma que interface é

[…]  uma  superfície  de  contato,  de  tradução,  de  articulação  entre  dois
espaços, duas espécies, duas ordens de realidade diferentes: de um código
para outro, do analógico para o digital, do mecânico para o humano... Tudo
aquilo que é tradução, transformação, passagem, é da ordem da interface.
(LEVY, 1993, p. 181).

Garcia  (2007,  p.  13  e  14),  por  sua  vez,  propõe  que  a  representação  da  informação

desenvolvida com auxílio das Linguagens Documentárias é também uma interface, pois atua

como uma ponte entre os usuários e a informação que procuram. Sendo assim, interface é um

conceito  que  pode  abarcar,  por  exemplo,  fichas  catalográficas,  a  “área  de  trabalho”  do

Microsoft Windows e até as descrições dos resultados de uma pesquisa realizada no Google.
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As  primeiras  maneiras  de  se  interagir  com  computadores  foram  por  meio  das

interfaces  de linha de comando (command-line  interfaces),  que eram operadas  através  da

digitação de comandos, exigindo assim a memorização de inúmeros códigos. Na atualidade,

este tipo de interação ficou mais restrito aos usuários especialistas, enquanto que as interfaces

baseadas em recursos gráficos tornaram-se padrão. As interfaces gráficas, começaram a surgir

nos laboratórios da XEROX em Palo Alto, Califórnia, no início da década de 1980. Baseadas

em estudos pioneiros desenvolvidos no domínio da Interação Humano-Computador (DIAS,

2007, p. 20) sobre o uso de recursos gráficos para promover a interação entre usuários e

sistemas  informatizados,  atualmente  são  base  da  esmagadora  maioria  das  aplicações

informáticas,  como,  por  exemplo,  os  navegadores  da  World  Wide  Web criada  por  Tim

Berneers-Lee em 1989 (HIGH TECH HISTORY, 2011). Os mesmos estudos que promoveram

o  desenvolvimento  das  interfaces  gráficas  deram  sustentação  para  o  surgimento  da

Visualização da Informação. 

É importante salientar que as interfaces gráficas mencionadas neste parágrafo, embora

possam utilizar visualizações, não são necessariamente oriundas de estudos da Visualização

da Informação,  mas sim da Interação Humano-Computador.  Abordar  interfaces  exige que

também se define, ainda que superficialmente, o que vem a ser “interação”. Para Prates e

Barbosa (2003, p. 246), interação é um processo no qual o “[...] usuário e sistema trocam

turnos em que um 'fala' e o outro 'ouve', interpreta e realiza uma ação.”. Assim, a interação é

um processo de comunicação entre homem e sistema (PRATES, BARBOSA, 2003, p. 246).

Há dois modelos básicos de interação entre usuário e SRI que repercutem diretamente

no tipo  de  interface:  o  modelo  de  pesquisa  (query  searching)  e  o  modelo  de  navegação

(browsing)  (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999,  p.  4;  XAVIER, 2009,  p.  15).  Estes

modelos condicionam os tipos de tarefas que os usuários devem proceder na interação com o

sistema.  No  modelo  de  interação  por  pesquisa,  o  usuário  expressa  sua  necessidade

informacional na forma de um conjunto de termos que o sistema comparará com vocabulários

controlados ou textos de documentos para, por fim, indicar documentos que têm potencial

para atender a consulta (SOUZA, 2006, p. 4; XAVIER, 2009, p. 15). Já o modelo de interação

por  navegação  “[...]  refere-se  à  visualização,  olhar  global,  visão  geral  e  exploração  da

informação no conjunto documental (XAVIER, 2009, p. 16). Nele, a busca não é feita através

de uma consulta automatizada por termos mais ou menos específicos, mas pela navegação por

áreas de interesse que são apresentadas através de uma estrutura organizada que permite ao

usuário decidir a direção da sua pesquisa (SOUZA, 2006, p. 4; XAVIER, 2009, p. 17).

Cada  um  desses  modelos,  que  podem  ser  combinados,  apresenta  vantagens  e
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desvantagens. A interface de pesquisa, que é a utilizada pelo Google (figura 1) e pela base de

dados LILACS (figura 2), permite uma busca direta, isto é, sem muitas etapas para refinar.

Contudo, ela exige que o usuário consiga expressar claramente sua necessidade informacional

– em alguns casos, demanda alguma familiaridade com operadores booleanos – e é difícil de

ser  usada  para  buscar  objetos  como  sons  e  imagens  (HENNINGER;  BELKIN,  1995;

XAVIER, 2009, p. 16). 

A interação por  navegação,  por  sua  vez,  é  eficaz  quando o  usuário  não consegue

definir  muito bem sua necessidade informacional, pois prescinde da proposição de termos

para operacionalizar a busca. É útil também quando não há um tema ou objetivo claro a ser

buscado. Porém, como as estruturas para navegação correspondem ao conteúdo do sistema,

um acervo vasto poderá exigir muito tempo de exploração para que o usuário encontre o que

procura  (HENNINGER; BELKIN,  1995;  XAVIER,  2009,  p.  17).  Os  principais  exemplos

deste tipo de interface são os diretórios como do Yahoo (figura 3) e do DMOZ (figura 4).

Como o modelo de navegação não mostra todo seu potencial quando sua estrutura é baseada

em listas lineares (ZHANG, 2008,  apud XAVIER, 2009, p. 17), as pesquisas em torno dele

normalmente  recorrem  à  computação  gráfica  para  a  criação  de  interfaces  visuais  que

representem, por meio de propriedades espacias, as relações semânticas entre as informações

Figura 1 - Interface de pesquisa do motor de busca Google.

Fonte: Google (<www.google.com.br> Acesso em 29 jun. 2014).

Figura 2 - Interface de pesquisa da base de dados LILACS.

Fonte: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS 
(<http://lilacs.bvsalud.org/> Acesso em 29 jun. 2014).

http://lilacs.bvsalud.org/
http://www.google.com.br/
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contidas no sistema de recuperação da informação (XAVIER, 2009, p. 20). 

Dirk Lewandowski (2008), comparou a efetividade da recuperação feita por motores

de busca da  Web (web search engines) a partir da verificação do grau de conformidade da

Figura 3 - Interface de navegação dos diretórios Yahoo!

Fonte: Yahoo! Directory. (<http://dir.yahoo.com/> Acesso 
em 29 jun. 2014).

Figura 4 - Interface de navegação (com caixa de pesquisa) do 
diretório DMOZ-Aol.

Fonte: DMOZ (<http://www.dmoz.org/> Acesso em 29 jun. 
2014).

http://www.dmoz.org/
http://dir.yahoo.com/
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descrição dos resultados (results descriptions) em relação aos resultados propriamente ditos

(os documentos recuperados). O autor, ao indagar que tipo de informação uma boa descrição

de resultados deve prover, cita uma passagem em que Crystal e Greenberg  (2006, p. 1370

apud LEWANDOWSKI,  2008,  p.  920) afirmam  que  “Good  surrogates  should  provide

metadata that enable users to predict the relevance of the document quickly and accurately”.

Lewandowski conclui que os motores de busca devem  não apenas aprimorar a precisão na

recuperação, mas também considerar a qualidade das descrições dos resultados assim como a

conformidade delas com o conteúdo dos documentos recuperados (LEWANDOWSKI, 2008,

p. 934). 

As descrições de resultados analisadas por Lewandowski (2008) podem ser entendidas

enquanto  representações,  pois  atuam  como  substitutas  da  íntegra  dos  documentos

recuperados.  Para  Marcondes  (2001,  p.  63)  as  “[...]  representações  de  documentos  ou  de

outros recursos informacionais devem apoiar decisões de seus usuários potenciais relativas à

busca, identificação, avaliação de relevância, custo-benefício de acessar a informação e lê-la”,

e que a função delas é “[...] economizar energia para o usuário, tornando o processo de busca

de informações  mais  econômico de um ponto de vista  do seu dispêndio  de  energia  [...]”

(MARCONDES, 2001, p. 66). Ainda segundo o autor:

A representação deve [...] ser suficientemente rica sob o aspecto cognitivo e,
ao mesmo tempo, sintética para economizar a energia do usuário de uma
maneira  significativa.  Na  economia  da  informação/conhecimento,  a
representação deve ser  tão rica  cognitivamente  de modo a permitir  a  um
usuário inferir o conteúdo do documento, de maneira a permitir-lhe decidir
acerca  da  validade  de  obter  e  realizar  a  leitura  do  documento  completo.
Simultaneamente, este processo deve implicar uma significativa economia
de energia em comparação com a obtenção e leitura do documento original.
(MARCONDES, 2001, p. 67).

Portanto, uma boa descrição de resultados de pesquisa deve poupar tempo do usuário ao ser

consideravelmente menos extensa que o documento a que se refere, ao mesmo tempo em que

fornece informação suficiente para apoiar as decisões do usuário em interação com um SRI.

Os  recursos  tecnológicos  atuais  possibilitam  armazenar,  recuperar  e  disseminar

informações numa velocidade e volume nunca antes vistos. Contudo, embora os sistemas de

recuperação  da  informação sejam  capazes  de  retornar  muitos  documentos,  o  usuário

possivelmente olhará apenas alguns poucos (MORSE; LEWIS; OLSEN, 2002, p. 28). Diante

do caráter vital que o acesso e recuperação de informações possui na atualidade, da imensa

quantidade de informações disponibilizadas, e da limitada capacidade humana em expressar

sua necessidade informacional e em analisar os inúmeros resultados de buscas, fica patente a

necessidade de se buscar meios para aprimorar os  sistemas de recuperação da informação.
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Assim, as técnicas de visualização da informação aparecem como  um recurso valioso para

ajudar o usuário em interação com SRI, pois podem ser utilizadas para aprimorar interfaces de

navegação e interfaces de pesquisa (HENNINGER; BELKIN, 1995).

Formalizada por volta da década de 1980 e tendo entre seus pioneiros pesquisadores

do Xerox PARC (Palo Alto Research Center), na Califórnia, a Visualização da Informação

(VI)  pressupõe“[...]  the  use  of  computer-supported  interactive  visual  representations  of

abstract data to amplify cognition”(CARD et al., 1999 apud OSTERGREN, 2011, p. 1). O

objetivo dela é amplificar a capacidade do usuário em extrair conhecimento de informações

(DIAS, 2007, p. 4; MAZZA, 2008, p. 8). Para tanto, tendo como base os estudos sobre como

o homem percebe e pensa oriundos das ciências cognitivas (WARE, 2013, p. 1, 10 e 11), a VI

busca  aumentar  a  eficiência  do  trabalho  cognitivo  (cognitive  work)  das  pessoas,  isto  é,

facilitar a realização de tarefas como a execução de negócios no mercado de ações, cozinhar

com  ajuda  de  uma  receita,  trabalhar  numa  caixa  registradora  (WARE,  2013,  p.  23)  ou,

conforme o tema desta pesquisa, encontrar informação relevante num sistema de recuperação

de informação.

Fundamentada em teorias oriundas da Antropologia, Cognição Distribuída (LIU;

NERSESSIAN; STASKO, 2008, p. 1 e 7), Psicologia, Engenharia, Estatística (PURCHASE

et al., 2008, p. 52), Semiologia e Neurociências (WARE, 2013, p. 1, 10 e 11), a VI, de acordo

com Eick (2001), citado por Xavier (2009, p. 44), é “[...] uma área de investigação enfocada

na criação de interfaces visualmente ricas para ajudar o usuário a compreender e navegar

através de espaços de informações complexos”. Segundo Morse, Lewis e Olsen (2002, p. 28),

as  técnicas  de  visualização  podem ser  utilizadas  para  mapear  conteúdo  e  relevância  em

espaços multidimensionais onde o usuário pode ter uma visão global da coleção documental

e, assim, recuperar documentos do seu interesse.

No  prefácio  da  obra  “Information  Visualization:  Human-Centered  Issues  and

Perspectives”, Kerren et al. (2008) afirmam que a VI:

[...] combines several aspects of different research areas, such as scientific
visualization, human-computer interaction, data mining, information design,
cognitive  psychology,  visual  perception,  cartography,  graph  drawing,  and
computer graphics. (KERREN et al., 2008, V).

A característica multidisciplinar da pesquisa em VI muitas vezes se concretiza na colaboração

entre,  por exemplo,  um cientista  da computação capaz de construir  sistemas que utilizem

visualizações; psicólogos que trazem experiência e conhecimentos sobre a percepção humana

e especialistas no domínio a que a aplicação se direciona, pois reconhecem as necessidades a

serem supridas (WARE, 2013, p. 443).



22

As  visualizações,  ou  estruturas  de  Visualização  da  Informação  (DIAS,  2007),  são

representações gráficas de dados ou conceitos (WARE, 2013, p. 2), isto é, “imagens, figuras,

estruturas gráficas e quaisquer outros recursos gráficos” (DIAS, 2007, p. 3). Nesta pesquisa o

substantivo "visualização" se refere ao produto da VI. Segundo Freitas et al.

[...]  as  técnicas  de  VI  buscam representar  graficamente  os  dados  de  um
determinado  domínio  de  aplicação  de  modo  que  a  representação  visual
gerada explore a capacidade de percepção do homem e este,  a partir  das
relações  espaciais  exibidas,  interprete  e  compreenda  as  informações
apresentadas e, finalmente deduza novos  conhecimentos. (FREITAS et al.,
2001, p.144).

O uso de visualizações, além de poder facilitar a compreensão de informações em vias de

produzir  conhecimento,  também objetiva  contribuir  para  a  redução  do  esforço  cognitivo

(BARRETO, 2013; DIAS, 2007, p. 3) que pode resultar na resolução mais rápida e fácil de

problemas (WARE, 2013, p. 23), atuando como um dispositivo de apoio à tomada de decisão

(WARE, 2013,  p.  2).  Sendo assim,  parece que a  VI é  capaz de fornecer  estudos sobre a

elaboração de  sistemas de recuperação da informação mais  intuitivos,  ao considerarem as

características da percepção visual humana, e que também auxiliem melhor os usuários na

decisão sobre o rumo de sua buscas.

A visualização  aplicada  à  recuperação  da  informação,  ao  explorar  as  capacidades

perceptivas  humanas em vias  de reduzir  o esforço cognitivo na interação com o sistema,

proporciona melhorias ao processo de busca (ZHANG, 2008, p. 13). Zhang (2008, p. 16)

afirma que a aplicação de técnicas de visualização na recuperação da informação é orientada

por três paradigmas:  o paradigma pesquisa-navegação (query searching and browsing), cuja

interação se inicia  por  meio  de  uma expressão de busca  que resultará  numa interface de

navegação  pela  qual  o  usuário  continuará  a  refinar  sua  busca;  o  paradigma  navegação-

pesquisa (browsing and query searching),  pelo qual o usuário entra em contato com uma

interface de navegação que poderá ser refinada por meio de uma expressão de busca; e o

paradigma, apenas-navegação (browsing only paradigm), onde há apenas a visão global do

conteúdo do sistema de recuperação em que o usuário navega em busca de informações mais

específicas.  É possível notar que os paradigmas propostos por Zhang (2008) não abrangem

interfaces de pesquisa, contudo, outras pesquisas indicam que a aplicação de visualizações

também pode beneficiar estas interfaces (HENNINGER; BELKIN, 1995) ao, por exemplo,

prover novas formas de apresentar os resultados de pesquisa (MORVILLE; CALLENDER,

2010, p. 10; NGUYEN; ZHANG, 2006, p. 981). 

Embora não esteja entre os temas tratados nesta pesquisa, é possível que a VI possa

fornecer  meios  de  proporcionar  melhorias  na  usabilidade  de  sistemas  de  recuperação  da
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informação, tanto em termos da operação geral do sistema quanto na tarefa específica de

recuperar informações. Usabilidade, de acordo com Nielsen (1993), nas palavras de Valiati

(2008, p. 14), é a combinação de características como facilidade de aprendizagem, rapidez no

desenvolvimento e conclusão de tarefas, reduzida taxa de erros e alta satisfação no uso. Hu,

Ma e Chau (1999) e também Yuan (2011), por exemplo, desenvolveram estudos que indicam

que o emprego de visualizações pode aprimorar a usabilidade de sistemas de recuperação da

informação.

Conforme exposto ao longo do texto, a busca por informações é uma atividade de

grande relevância na atualidade e as interfaces, por intermediarem a interação dos usuários

com  sistemas  computacionais  de  recuperação  da  informação,  influenciam  diretamente  a

qualidade da operação do sistema. Assim, esta pesquisa se propõe a verificar quais são os

aportes da Visualização da Informação para sistemas de recuperação de informação. Espera-se

que a  VI possa fornecer estudos que abordem meios de elaborar interfaces de  sistemas de

recuperação da informação com base nas pesquisas sobre a percepção humana e que, assim,

promovam  novas  formas  de  visualizar  as  informações  contidas  no  sistema  ao  explorar

maneiras  inovadoras  de  apresentar  descrições  de  resultados  de  buscas.  A VI   demonstra

potencial  para  aprimorar  a  aquisição  de  conhecimento  pelo  usuário  de  sistemas  de

recuperação da informação.

Rijsbergen  (1979,  p.  4)  ilustra  o  funcionamento  de  um sistema  informatizado  de

recuperação da informação baseado em interação por pesquisa:

Starting with the input side of things. The main problem here is to obtain a
representation of each document and query suitable for a computer to use.
Let me emphasise that most computer-based  retrieval systems store only a
representation of the document (or query) which means that the text of a
document is lost once it has been processed for the purpose of generating its
representation. A document representative could, for example, be a list  of
extracted words considered to be significant.
When the retrieval system is on-line, it is possible for the user to change his
request during one search session in the light of a sample retrieval, thereby, it
is  hoped,  improving  the  subsequent  retrieval  run.  Such  a  procedure  is
commonly referred to as feedback.
Secondly, the processor, that part of the retrieval system concerned with the
retrieval  process.  The process  may involve structuring the information in
some appropriate way, such as classifying it. It will also involve performing
the actual retrieval function, that is, executing the search strategy in response
to a query. In the diagram [figura 5], the documents have been placed in a
separate box to emphasise the fact that they are not just input but can be used
during  the  retrieval  process  in  such  a  way  that  their  structure  is  more
correctly seen as part of the retrieval process. 
Finally,  we  come  to  the  output,  which  is  usually  a  set  of  citations  or
document numbers. (RIJSBERGEN, 1979, p. 4 e 5, inserção nossa).

Na figura 5, o autor esquematiza, de maneira simplificada, os elementos de um SRI típico.
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Com base no modelo, e considerando as técnicas de VI apenas em termos da interação

do usuário com o sistema (não abrangendo, portanto, os mecanismos automatizados que as

produziriam), é possível sugerir  que as técnicas de visualização da informação podem ser

aplicadas no âmbito da saída (output), pois seriam empregadas na produção dos resultados de

buscas  a  serem apresentados  ao  usuário,  influênciando  assim o  feedback.  A seguir  serão

apresentados  exemplos  baseados  no  motor  de  busca  Google  (www.google.com.br)  e  no

Diretório Yahoo! (https://dir.yahoo.com/).

No motor de busca do Google, que possui interface de pesquisa, o usuário interage por

meio da aposição de um ou mais termos na caixa de busca que resultará numa página com

descrições dos resultados encontrados (figura 6). No Diretório Yahoo!, cuja interação se dá

por navegação, o usuário explora uma hierarquia de categorias por onde refina sua busca que

poderá culminar na apresentação da descrição dos resultados. Na figura 7 são apresentadas

algumas descrições dos resultados obtidos através da navegação pelas categorias “Computers

and Internet”, “Graphics” e “Visualization”.  

Figura 5 – Típico SRI.

Fonte: Rijsbergen (1979, p. 4).

https://dir.yahoo.com/
http://www.google.com.br/
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Um espaço  informacional  "[...]  pode  ser  constituído  por  características  intrínsecas

como  palavras-chave,  citações,  hiperlinks  e  autores;  ou  extrínsecas:  como  catálogos  de

assuntos  e  Tesauros." (XAVIER,  2009,  p.  19). Assim,  no  que  tange  às  interfaces  de

navegação, as técnicas de VI podem ser aplicadas para aprimorar o espaço informacional, isto

é, as listas lineares de categorias, conforme propõem, por exemplo, Herrero-Solana e Hassan

(2006),  Zhang  (2008)  e  Xavier  (2009).  Já  a  aplicação  em  interfaces  de  pesquisa  seria

majoritariamente  orientada  a  apresentar  os  resultados  das  buscas.  Considerando  que  a

interação por navegação também culmina na apresentação de resultados, sejam eles novas

Figura 6 – Exemplo de resultado de pesquisa no Google.

Fonte: Adaptado de Google. (https://www.google.com.br). Acesso 
em: 31/08/2014. 

Figura  7  –  Exemplo  de  resultado  de  busca  (por  navegação)  no  “Diretório
Yahoo!”.

Fonte: Adaptado de “Yahoo! Directory” (https://dir.yahoo.com). Acesso em: 
31/08/2014. 

https://dir.yahoo.com/computers_and_internet/graphics/visualization/
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categorias  mais  específicas  ou  as  descrições  dos  documentos,  as  técnicas  de  VI  podem

beneficiá-las da mesma maneira que na interação por pesquisa.

Ostergren  et al.  (2011) apontam que pesquisadores da Ciência da Informação vêm

demonstrando crescente interesse pela VI e assinalam seu potencial  uso em resultados de

buscas em sistemas de recuperação da informação:

As Information  Scientists,  we've  tended to  focus  more  on  the  high-level
cognition involved in those interactions and less on perception. We look at
how an individual evaluates information objects based on information needs
and how sorting, and categorizing to support that process, but are less likely
to consider the 'lower-level' processes that must happen to get to this level –
for example the processes involved in efficiently scanning a list of search
results. (OSTERGREN et al., 2011, p. 5).

Além disso, ao defender que o uso de visualizações facilita o acesso intelectual a conteúdos, a

VI promove a ideia de que as informações podem ser transmitidas por formas além da verbal-

escrita que domina os estudos da Ciência da Informação (OSTERGREN et al., 2011, p. 5).

Fora  do  Brasil,  a  VI  já  aparece  como  disciplina  eletiva  em  Information  Schools

(OSTERGREN et al., 2011). 

Alguns  estudos  sobre  a  VI  vêm  sendo  desenvolvidos  no  âmbito  da  Ciência  da

Informação  brasileira:  “A contribuição  da  visualização  da  informação  para  a  ciência  da

informação”, de Mateus Pereira Dias (2007); “A Visualização da Informação nos Repositórios

Digitais Institucionais Brasileiros” de Dirce Maria Santin e Letícia Angheben Consoni (2012);

“A visualização  da  informação:  uma  afetividade  para  olhar  a  informação”  de  Aldo  de

Albuquerque  Barreto  (2013);  “Visualização  da  Informação  na  Construção  de  Interfaces

Amigáveis para Sistemas de Recuperação de Informação” de Jéssica Monique de Lira Vieira e

Renato Fernandes Correa (2011) e “Análise de Métodos de Produção de  Interfaces Visuais

para Recuperação da Informação” Raphael Figueiredo Xavier (2009) são alguns deles.

Embora exista literatura sobre aplicação de visualizações em sistemas de recuperação

da informação, ela é, em sua maioria, estrangeira e produzida por autores de fora da Ciência

da Informação, conforme Vieira e Correa comentam no artigo “Visualização da Informação na

Construção de Interfaces Amigáveis para Sistemas de Recuperação de Informação”:

Foram encontradas dificuldades em localizar trabalhos com o foco específico
na aplicação da visualização da informação na construção de interface para
SRIs, pois na literatura de Ciência da Informação são poucos os trabalhos
que  discutem  as  visualizações  neste  domínio  de  aplicação.  (VIEIRA;
CORREA, 2011).

Sendo  assim,  propor  uma  pesquisa  em  Ciência  da  Informação  que  busque  condensar  e

apresentar  os  estudos  de  VI  aplicada  à  recuperação  da  informação  aparece  como  uma

iniciativa promissora.
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Tendo em vista tudo o que foi apresentado nesta seção, a VI aplicada a  sistemas de

recuperação da  informação teria  foco no aprimoramento  da  interação do usuário  com os

conteúdos indexados.  No contexto do modelo de interação por navegação, técnicas de VI

podem propiciar  a  visualização de agrupamento de  conteúdos bem como  descrições  dos

documentos. Na interação por pesquisa, as visualizações podem ser aplicadas, sobretudo, para

apresentar descrições de resultados de pesquisas. Assim, os modelos básicos de interação com

SRI  têm  papel  fundamental,  pois,  ao  proporcionarem  a  delimitação  necessária  ao  tema,

norteiam o desenvolvimento desta pesquisa. 

Considerando a importância dos sistemas de recuperação da informação na atualidade,

o potencial  que a  VI demonstra  para  o aprimoramento  de  interfaces  e  a  importância  das

descrições de resultados de buscas em sistemas de recuperação da informação assinalada por

Lewandowski (2008), Nguyen e Zhang (2006) e também Morville e Callender (2010), foi

proposto trabalhar  o  tema  em três  frentes:  uma  direcionada  às  interfaces  de  navegação,

abarcando estudos que busquem, por exemplo, o aprimoramento do espaço informacional;

outra  orientada  especificamente  à  Visualização  da  Informação  aplicada  à  descrição  de

resultados  de pesquisa e a  última  visando à identificação de estratégias  de  design e  boas

práticas que possam ser incorporadas ao projeto de interfaces de sistemas de recuperação da

informação. Para  tanto,  foi  desenvolvida  uma  pesquisa  bibliográfica  para  analisar

qualitativamente  o  conteúdo  sobre  Visualização  da  Informação  aplicada  a  sistemas  de

recuperação da informação.
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2 OBJETIVOS

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa.

2.1 Objetivo geral

Verificar  quais  são  os  aportes  da  Visualização  da  Informação  para  sistemas  de

recuperação de informação. 

2.2 Objetivos específicos

a) Apresentar uma visão geral sobre os aportes da Visualização da Informação para interfaces

de navegação e de pesquisa.

b) Propor estratégias de design e melhores práticas que possam ser incorporadas ao projeto de

interfaces de sistemas de recuperação da informação.
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3 TEORIAS DO CONHECIMENTO

O homem utiliza sistemas de recuperação de informação com o objetivo de adquirir

informações que promovam conhecimento necessário para, por exemplo, efetuar uma tarefa

no trabalho, mas como se daria o processo de conhecer? No ocidente, os estudos entorno

dessa questão começaram a ser sistematizados e formalizados na Grécia Antiga, quando foram

buscadas  explicações  determinadas  pela  lógica  e  racionalidade,  isto  é,  sem  recorrer  a

argumentos místicos. Fátima Regis Oliveira e José Messias indicam um dos motivos para o

surgimento da Filosofia na Grécia Antiga: 

Na Grécia Antiga, crenças míticas trazidas por comerciantes e viajantes de
culturas  diferentes  se  confrontam,  relativizando  a  noção  de  mito  como
narração de  uma  verdade universal  e  absoluta.  A Filosofia  surgiria  então
dessa  insatisfação  com  as  explicações  pouco  racionais  do  pensamento
mítico. (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012, p. 26).

A  disciplina  da  Filosofia  dedicada  especificamente  ao  estudo  da  possibilidade  do

conhecimento é a Teoria do Conhecimento ou Gnoseologia (ARAUJO, 2012, XI). Embora a

Teoria  do Conhecimento,  em senso estrito,  seja diferente da Epistemologia,  pois estuda a

faculdade de conhecer, enquanto a última é direcionada a questões como o valor da verdade e

a  validação  e  justificação  nas  ciências,  atualmente,  muitas  vezes  elas  são  vistas  como

sinônimos (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p. 122). 

A Teoria do Conhecimento possui três questões fundamentais:

1ª) quais são as fontes, de onde se origina ou a partir do que é produzido o
conhecimento,  se  ele  é  elaborado  pelo  pensamento,  pelas  ideias,  pelas
sensações, pelas coisas ou pela linguagem; 2ª) será mesmo possível conhecer
a realidade, e a resposta tanto pode ser positiva ou dogmática, como negativa
ou cética, tanto realista como idealista, tanto racionalista como empirista; 3ª)
o conhecimento obtido é confiável ou não, com ele se chega à verdade ou
não,  qual  o  papel  da subjetividade e  se  é  possível  atingir  a  objetividade.
Enfim, como se conhece,  o que se conhece, e quais são os critérios para
avaliar se o resultado é justificável e/ou confiável. (ARAÚJO, 2012, XI e
XII).

Ao longo do tempo,  as possibilidades para o homem conhecer  foram descritas ora como

oriundas exclusivamente da percepção, ora como absolutamente inatas e ora como a síntese

entre razão e empiria (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012, p. 27 e 36). 

Os estudos da Filosofia, embora aqui reconhecidos como o ponto de partida para as

diversas  abordagens  sobre  o  conhecimento,  não  são  as  únicas  fontes  utilizadas  aqui.

Conforme o título no plural “Teorias do Conhecimento” assinala, esta seção não se limita às

disciplinas filosóficas, recorrendo a teorias sobre o conhecimento produzidas em outras áreas.

Esta seção tem como ponto de partida os estudos dos sofistas e pensadores clássicos como

Platão  e  Aristóteles,  passando  por  Descartes,  Kant  e  Peirce,  culminando  nas  ciências

cognitivas  que,  além  de  darem  continuidade  aos  questionamentos  filosóficos  sobre  a
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possibilidade  do  conhecimento,  promovem  uma  aproximação  com  as  bases  teóricas  da

Visualização da Informação. Como os mecanismos e propriedades do conhecimento não são o

tema central desta pesquisa, as teorias que os abordam são apresentadas de maneira resumida,

portanto, algumas omissões poderão ser notadas.

Na  Grécia  Antiga,  o  primeiro  avanço  dos  estudos  sobre  o  conhecimento  humano

ocorreu  quando  os  primeiros  filósofos  “buscaram explicações  naturais  para  descrever  os

fenômenos  da  própria  natureza:  physis”  (OLIVEIRA;  MESSIAS,  2012,  p.  26).  Estes

pensadores defendiam que “[...] a possibilidade de conhecer o mundo natural era garantida

pelo  logos –  discurso racional  e argumentativo – em contraponto ao discurso mitológico,

mágico e sobrenatural.” (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012, p. 26 e 27). De acordo com Oliveira

e Messias (2012, p. 27), 

Esses  filósofos  acreditavam  que  o  mesmo  princípio  de  racionalidade
ordenava o logos e o cosmos, produzindo uma correspondência entre eles e
garantindo  o  conhecimento  do  cosmos  pela  razão  humana.  (OLIVEIRA;
MESSIAS, 2012, p. 27).

Numa posição contrária,  os  sofistas,  como Protágoras  e  Górgias,  acreditavam que “[...]  é

possível conhecer o mundo com base apenas em sua aparência. [...] as coisas são como nos

parecem ser, como se mostram à nossa percepção sensorial.” (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012,

p. 27). 

Rompendo com o pensamento sofista, surge o Idealismo Platônico. Segundo Oliveira

e Messias:

Platão  [...]  funda  sua  filosofia  com base  na  existência  de  dois  mundos:
Inteligível (Ideias) e Sensível (Coisas). No mundo Inteligível só há formas
eternas, perfeitas e imutáveis. Lá residem as verdades absolutas, e a virtude,
o bem e a justiça existem em formas perfeitas. O mundo Inteligível serve de
modelo para o mundo concreto, o Sensível, lugar de degradação, no qual só
há sombras efêmeras e transitórias. O acesso ao Inteligível é feito por meio
das reminiscências. (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012, p 27 e 28).

Para  Platão,  a  alma  já  contemplou  a  totalidade  do  conhecimento  no  mundo  das  Ideias;

contudo, quando recorporificada, todo o conhecimento é perdido, por conta disso, conhecer é

recordar o que alma aprendera (ARAÚJO, 2012, p. 8).

Uma  das  abordagens  mais  influentes  e  duradouras  sobre  o  ato  de  conhecer  é  a

elaborada por Aristóteles. De acordo com Araújo (2012, p. 13), os temas e o modo como

Aristóteles os questiona são tão importantes para a Teoria do Conhecimento que se fazem

imprescindíveis para o entendimento das propostas do empirismo, realismo e do idealismo

crítico de Kant. Conforme Araújo, Aristóteles:

[...]  afirma que todo conhecimento começa  com as  sensações,  passa  pela
imaginação que generaliza os  dados obtidos pelos  sentidos,  e culmina na
razão  ou  na  alma  intelectiva.  Portanto,  sensação,  percepção,  memória,
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imaginação e inteligência que abstrai conceitos a partir do real, das coisas
individuais,  compõem o conhecimento.  A matéria do conhecimento não é
subjetiva,  não  está  em um mundo  além da  capacidade  de  registrar  e  de
memorizar,  pelo contrário depende de capacidades que o homem tem em
comum com certos animais. (ARAÚJO, 2012, p. 20).

Sendo assim, o realismo aristotélico defendia que é possível conhecer o mundo por meio de

observação  empírica  e  que,  a  partir  dela  e  usando  a  razão,  seria  possível  propor  uma

explicação generalizada para todos os casos semelhantes (ARAÚJO, 2012, p. 15).

Pelo  fato  das  discussões  acerca  do  conhecimento  terem sido  pouco  abordadas  no

período medieval (ARAÚJO, 2012, p. 24), foi optado dar um salto de quase vinte séculos de

história até o racionalismo de René Descartes. Até então, as perguntas da filosofia eram: “Que

é  o  ser?  Como  ele  é?  (CHÂTELET,  1994,  p.  63).  Descartes,  ao  perguntar  “Que  é  o

conhecimento?” (CHÂTELET, 1994, p. 63) inaugura a Teoria do Conhecimento em sentido

estrito (ARAÚJO, 2012, XII). De acordo com Araújo (2012, p. 34), questões discutidas ainda

hoje  como  “o  que  pensa  é  o  cérebro?”  e  “A mente  difere  do  cérebro?”,  surgiram  com

Descartes, defensor de que “a fonte de todo conhecimento é o eu pensante” e que “a realidade

externa  ao  sujeito  pode  ser  conhecida  apenas  pelo  entendimento  racional,  nunca  pelos

sentidos ou pela imaginação”.

Ao fim da Idade Média, a questão da origem do conhecimento é colocada a partir de

duas posições. Por um lado, os racionalistas, como Descartes e Leibnitz, defendiam que o

conhecimento  só  seria  possível  através  do  raciocínio,  uma  capacidade  inata  dos  seres

humanos e que os sentidos são enganadores (ARAÚJO, 2012, p. 29 e 34). Por outro lado, os

empiristas, como Locke, Berkeley e Hume afirmavam que todo conhecimento se origina nos

sentidos  e  que  a  mente  humana,  de  início,  é  uma  “tabula  rasa”  a  ser  preenchida  pela

experiência do indivíduo (ARAÚJO, 2012, p. 35 a 46). Coube a Immanuel Kant propor uma

síntese destas visões.

A partir  de Kant  a  teoria do conhecimento deixa de ser monolítica,  assentada nos

sentidos  ou  na  razão,  passando  a  dosar  estes  elementos  e  considerá-los  mais  ou  menos

complementares  (OMNÈS,  1996,  p.  97).  A  síntese  feita  por  Kant  renovou  a  tradição

racionalista  cartesiana  ao  mesmo  tempo  em  que  reafirmou  o  papel  indispensável  da

experiência (ARAÚJO, 2012, p. 63). De acordo com Japiassú e Marcondes, para Kant: 

São  duas  as  fontes  do  conhecimento  humano:  a  sensibilidade  e  o
entendimento.  Através  da  primeira,  os  objetos  nos  são  dados;  através  do
segundo, são pensados. Só pela conjugação desses dois elementos é possível
a  experiência  do  real.  Por  outro  lado,  nossa  experiência  da  realidade  é
condicionada  por  essa  estrutura  em  que  se  combinam  sensibilidade  e
entendimento,  de  tal  forma  que  só  conhecemos  realmente  o  mundo  dos
fenômenos [...] não a realidade em si. (JAPIASSÚ; MARCONDES, 2006, p.
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158).
Japiassú e Marcondes (2006, p. 158) explicam que, ao investigar “[...]os limites do emprego

da razão no conhecimento [...]”, Kant formula o método transcendental que é caracterizado

como a “[...] análise das condições de possibilidade do conhecimento, ou seja, como reflexão

crítica sobre os fundamentos da ciência e da experiência em geral”. Para Kant, nas palavras de

Japiassú e Marcondes (2006, p. 270), transcendental é “[...] todo conhecimento que, em geral,

se ocupa menos dos objetos do que de nossos conceitos a priori dos objetos”. 

Para a filosofia contemporânea,  o conhecimento não pode ser estudado como algo

independente da linguagem, isto é, passa a ser uma questão lógico-linguística (DUMMETT,

1993  apud  MARCONDES,  2004,  p.  10).  Inserida  na  perspectiva  lógico-linguística,  a

Semiótica de Peirce, é uma “teoria sígnica do conhecimento” que busca entendimento sobre

como se processa a cognição no estudo da relação entre o homem e os signos (SANTAELLA,

2012, p. 75). Embora não caiba aqui qualquer aprofundamento sobre a teoria desenvolvida

por Peirce, é importante realçar que a força dela é permitir que se possa pensar um suspiro,

um grito,  uma música,  um livro  ou  um teorema em seu  funcionamento  sígnico,  ou seja,

enquanto  linguagem (SANTAELLA, 2012,  p.  80).  Lúcia Santaella  resume a definição de

signo: 

[...]  é  algo  (qualquer  coisa)  determinado por  alguma  outra  coisa  que  ele
representa. Essa representação produz um efeito, que pode ser de qualquer
tipo (sentimento,  ação ou representação),  numa mente  atual  ou potencial,
sendo esse efeito chamado de interpretante. Para funcionar como signo, basta
alguma  coisa  estar  no  lugar  de  outra,  isto  é,  representando  outra.
(SANTAELLA, 2012, p. 81).

Sendo assim, o signo é mediação do “real”, “[...]é um primeiro porque aquilo que a mente

produz vem imediatamente na frente” (SANTAELLA, 2012, p. 84).

Apesar da superficialidade com que foi abordada aqui, a Filosofia ainda tem grande

importância para os estudos do conhecimento, sendo reconhecida até pelos entusiastas das

ciências cognitivas, conforme expõe Howard Gardner na obra “The Mind's new science: a

History of the Cognitive Revolution”:

Not  only  is  philosophy  the  oldest  of  the  cognitive  sciences,  but  its
epistemological branch has supplied the initial agenda – the list of issues and
topics  upon  which  empirically  oriented  cognitive  scientists  are  working
today. Indeed, philosophers have wrestled for centuries with such currently
fashionable issues as the nature of mental representation, the extent to which
human thought is merely a mechanical (as opposed to a spiritual) process,
and the relationship between reason and feeling. (GARDNER, 1985 p. 45 e
46).

Nos séculos XV e XVI,  os  instrumentos  científicos que permitiram a fundação da Física

Experimental  abalaram  as  estruturas  que,  até  então,  eram  tidas  como  base  para  o

conhecimento, resultando em reviravoltas no campo da Teoria do Conhecimento (OLIVEIRA;
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MESSIAS,  2012,  p.  32).  De  impacto  semelhante,  no  século  XIX,  as  investigações  da

Psicologia  e  Neurologia  adotaram  abordagens  experimentais  desencadeando  esforços  de

inúmeras  disciplinas que culminaram, no século XX, na fundação do campo das ciências

cognitivas (OLIVEIRA; MESSIAS 2012, p. 24). Constituídas por áreas como a Psicologia, as

neurociências,  a  Filosofia  e  a  Linguística  (JAPIASSÚ;  MARCONDES,  2006,  p.  45),  as

ciências cognitivas “[...] colocaram em xeque importantes preceitos, alguns milenares, sobre a

natureza humana, o modo como funciona e suas relações com o mundo e, consequentemente,

sobre a própria definição de homem.” (OLIVEIRA; MESSIAS 2012, p. 24).

Uma abordagem que une diferentes disciplinas é a epistemologia genética de Piaget.

Segundo Castanón: 

O processo de construção do conhecimento por parte do sujeito se baseia
para Piaget (1973) nos conceitos de assimilação e acomodação. Quando uma
criança ou qualquer pessoa tem uma experiência que não se coaduna com
seus esquemas e teorias, ela primeiramente tenta assimilar essa experiência
em  seus  esquemas  existentes.  No  entanto,  se  ela  percebe  que  suas
explicações  e  predições  são  repetidamente  desmentidas  pela  experiência,
prevalece a tendência de o esquema se modificar de modo a acomodar-se a
esta nova informação. (CASTANÓN, 2007, p. 118).

Piaget contestava as posturas radicais do Behaviorismo e da Biologia do Comportamento,

pois  não  acreditava  que  se  pode  pesquisar  os  processos  de  aprendizagem em ambientes

rigidamente controlados e que todo conhecimento e comportamento vem de estruturas inatas

(PÁDUA, 2009, p. 27).

O linguista George Lakoff e o filósofo Mark Johnson propuseram na obra “Philosophy

in  the  flesh:  the  embodied  mind  and  it's  challenge  to  western  thought”,  de  1999,  uma

abordagem do conhecimento fortemente baseada nos mecanismos perceptivos. Segundo eles:

The same neural and cognitive mechanisms that allow us to perceive and
move around also create our conceptual systems and modes of reason. Thus,
to understand reason we must understand the details of our visual systems,
our motor system, and the general mechanisms of neural binding. (LAKOFF;
JOHNSON, 1999, p. 4).

Para os autores, a razão não é uma característica do universo ou de uma mente que prescinde

de corpo, pelo contrário,  ela  resulta  das peculiaridades  do corpo humano e das estruturas

neurais do cérebro em relação com o mundo (LAKOFF; JOHNSON, 1999, p. 4). A ideia de

cognição  corporificada  (embodied  cognition)  defendida  pelos  autores  é  fundamental  nos

atuais estudos da Visualização da Informação. 

Uma  abordagem  semelhante  à  anterior  é  a  proposta  pela  Cognição  Distribuída

(Distributed Cognition), que defende que “o processo cognitivo  opera de forma distribuída,

uma espécie de rede sociotécnica, envolvendo cérebro/corpo e suas interações com humanos e

não humanos (interações sociais e objetos técnicos)” (OLIVEIRA; MESSIAS, 2012, p. 42).
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De acordo com Edwin Hutchins, 

[...]  distributed cognition looks for a broader class of cognitive events and
does not expect all such events to be encompassed by the skin or skull of an
individual. […] cognitive processes may be distributed across the members
of a social group, cognitive processes may be distributed in the sense that the
operation of the cognitive system involves coordination between internal and
external  (material  or  environmental)  structure,  and  processes  may  be
distributed through time in such a way that the products of earlier events can
transform the nature of later events. The effects of these kinds of distribution
of process are extremely important to an understanding of human cognition.
(HUTCHINS, 2000, p. 1 e 2).

Segundo o pesquisador Donald Norman (1993), nas palavras de Oliveira e Messias (2012, p.

45), “[...]  boa parte de nosso comportamento inteligente resulta da interação de processos

mentais com objetos e restrições do mundo material no qual o comportamento humano se dá

em função de processos cooperativos com outros”.

O  filósofo  francês  Francis  Wolff,  na  introdução  da  obra  “Nossa  Humanidade:  de

Aristóteles  às  neurociências”,  ressalta  as  mudanças  que  as  neurociências  provocaram  na

forma como se vê homem: 

Um belo dia, no fim século passado, o homem mudou. Considerado à luz da
Psicanálise ou da Antropologia Cultural havia cerca de trinta anos, estava
sujeito  ao  peso  das  estruturas,  era  determinado pelas  condições  sociais  e
familiares, governado por desejos inconscientes, dependente da história, da
cultura, da língua [...] esse homem desapareceu furtivamente da paisagem.
(WOLFF, 2012, p. 7).

Ilustrando o impacto dessa nova abordagem, o autor comenta sobre como o autismo passou de

uma enfermidade de causa “social”, para uma de ordem neurológica:

Na época do 'homem estrutural',  na França, o autismo era competência da
Psicanálise:  era  uma  'doença  mental'  catalogada  entre  as  'psicoses'.  A
fortaleza  vazia,  de  Bruno  Bettelheim,  e  sua  noção  de  'mães  geladeira',
tomada  de  Léo  Kanner  (o  inventor  da  síndrome  de  'autismo  infantil
precoce'), faziam autoridade. Os Lacanianos propunham diversos conceitos
descritivos ou explicativos que, todos eles, relacionavam o autismo a uma
falha  na  relação  com a  mãe  (com seu  'significado'),  a  uma  carência  da
simbolização  primária  etc.  Uma  ou duas  gerações  mais  tarde,  na  era  do
'homem neuronal'  [...]  recomendaram [...]  que  se  passasse  a  considerar  o
autismo uma perturbação ligada ao desenvolvimento neurológico. (WOLFF,
2012, p. 7 e 8 grifo do autor).

É possível notar que as diversas abordagens em torno da pergunta “Como o homem

pode conhecer?”, desde a Grécia Antiga até os dias de hoje, vêm provocando mudanças no

entendimento do que seja o “homem” (criação divina, animal racional, estrutural, histórico), e

até em questões de ordem nosológica e ética – como no caso do autismo (WOLFF, 2012, p.

8).  Espera-se, portanto, que esta seção sobre teorias do conhecimento se traduza numa boa

introdução para as seções seguintes, uma vez que muito do que foi apresentado influencia

modelos e teorias tanto da Recuperação da Informação quanto da Visualização da Informação.



35

4 RECUPERAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Numa perspectiva um pouco diferente da abordada na seção anterior, o escritor inglês

Dr. Samuel Johnson afirma, segundo Grogan (1995, p.7) que o “[...] conhecimento é de duas

espécies.  Podemos  conhecer  nós  mesmos  um assunto  ou  saber  onde  podemos  encontrar

informações a respeito”. Grogan (1995, p. 7) sintetiza: “metade do conhecimento consiste em

saber onde encontrá-lo” e é nessa questão que a Recuperação da Informação se faz valiosa.

Conforme  visto  anteriormente,  os  estudos  acerca  do  conhecimento  humano

começaram a tomar forma na Grécia Antiga dentro do corpo de disciplinas que compõem a

Filosofia. Porém, igualmente milenar é a preocupação com a recuperação da informação. Há

pelo menos quatro mil anos o homem tem organizado informações para recuperação e uso por

meio de sumários e índices – mesmo na atualidade, os índices ainda se encontram no núcleo

de todos os modernos sistemas de recuperação de informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO, 1999, p. 6). A posição de destaque que a questão informacional alcançou no século

XX culminou no surgimento de conceitos como o de “sociedade da informação”, que teria

sido  idealizado  na  década  de  1970  “quando  os  formuladores  se  deram  conta  de  que  a

informação desempenhava um papel importante não apenas em setores econômicos […], mas

também na vida social, cultural e política” (ARRAES et al., 2007, p. 8).

Ressaltando o caráter vital que a informação tem para a economia nos dias de hoje, o

sociólogo espanhol Manuel Castells (1992; 1993), nas palavras de Lastres e Ferraz,

[…] aponta para a inauguração de um novo tipo de economia: a economia
informacional,  que  se  articula  em  consonância  com  uma  importante
revolução  tecnológica:  a  das  tecnologias  de  informação.  O  papel
crescentemente  importante  do  conhecimento  e  da  informação  é  apontado
como  principal  característica  dos  novos  sistemas  econômicos  avançados,
transcendendo  a  importância  econômica  de  outras  eras.  (LASTRES;
FERRAZ, 1999, p. 39).

Neste contexto se insere o aperfeiçoamento e popularização dos sistemas de recuperação da

informação, que passaram de manuais e locais, para informatizados e acessíveis remotamente.

Marchionini, Geisler e Brunk (2000, p. 1) apontam que, por conta da crescente importância da

informação para as mais amplas atividades humanas, a atividade de busca por informações

mostra-se mais relevante e complexa.

O termo Information Retrieval (Recuperação da Informação) (RI) foi criado em 1951

por  Calvin  Mooers  e  se  refere  ao  estudo  dos  “[...]  aspectos  intelectuais  da  descrição  da

informação  e  sua  especificação  para  busca,  e  também  de  qualquer  sistema,  técnicas  ou

máquinas  que  são  empregadas  para  realizar  esta  operação” (MOOERS,  1951,  apud

FERNEDA, 2003, p. 11). As atividades relacionadas com recuperação da informação como a
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descrição, referenciação, categorização e busca vinham sendo feitas de forma manual durante

séculos, com o advento e desenvolvimento da computação, muito desse trabalho pôde ser

automatizado (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 6). Diante disso, esta pesquisa se

limita  a  verificar  a  aplicação  de  visualizações  apenas  em  sistemas  de  recuperação  da

informação baseados em computadores.

Charles T. Meadow (1999, p. 190) afirma que a recuperação da informação, até os

anos  de  1950,  era  baseada  em  rudimentares  representações  (surrogates)  de  documentos

elaboradas manualmente. O autor ressalta que, embora os primeiros catálogos de biblioteca

tenham surgido quatro  milênios  atrás  na Suméria,  apenas  em meados  do século  XIX foi

inventado o catálogo por ficha (card catalog) que permitiu mais de um ponto de acesso para

cada livro (MEADOW, 1999, p. 190). Sanderson e Croft (2012, p. 1.444) comentam que nos

EUA, em 1891, fora requerida patente para uma máquina que continha fichas catalográficas

(catalogue  cards)  ligadas  umas  às  outras,  que  poderiam  ser  rapidamente  manuseadas  e

visualizadas através de uma janela. É importante mencionar que as fichas catalográficas já

vinham sendo utilizadas em bibliotecas pelo menos desde o século XVIII, sendo aprimoradas

no século seguinte por Natale Batezzatti, que incluiu novos campos como autoria, títulos e

assuntos, e por Melvil Dewey – criador do CDD (Classificação Decimal de Dewey) – que

padronizou seu tamanho em 7,5cm por 12,5 cm (ORTEGA, 2004; KRAJEWSKI, 2011).

A primeira  máquina  capaz  de  pesquisar  um determinado  termo  em um catálogo,

aparentemente foi construída por Emanuel Goldberg na primeira metade do século XX:

A series of patents were granted to Goldberg for a machine that searched for
a  pattern  of  dots  or  letters  across  catalogue  entries  stored  on  a  roll  of
microfilm. Goldberg’s original patents can be found on the web sites of the
German and US patent offices. […] A light source [...] was shone through
the catalogue roll and query film, focused onto a photocell [...]. If an exact
match was found, all light was blocked to the cell causing a relay to move a
counter forward [...] and for an image of the match to be shown via a half
silvered mirror […], reflecting the match onto a screen or photographic plate
[…]. (SANDERSON; CROFT, 2012, p. 1445). 

Luhn, nos anos de 1950, criou um aparato que utilizava cartões perfurados, luz e fotocélulas

que  seria  capaz  de  buscar  um termo  numa  velocidade  de  seiscentos  cartões  por  minuto

(SANDERSON; CROFT, 2012, p. 1445). A primeira vez que se formalizou a ideia de utilizar

um computador para recuperar informações foi por volta de 1948, quando Holmstrom propôs

que  o  UNIVAC (primeiro  computador  comercializado)  seria  capaz  de  buscar  referências

utilizando  códigos  de  assunto  (SANDERSON;  CROFT,  2012,  p.  1445).  Nessa  época

começaram  a  surgir,  principalmente  nos  EUA e  na  então  União  Soviética,  projetos  de

recuperação de  informação amparada por  computadores.  O impacto  dos  computadores  na
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recuperação  da  informação  teria  sido  tão  grande  que,  em 1957,  foi  criada  uma  comédia

chamada  “Desk  Set”  sobre  bibliotecários  que  seriam  substituídos  por  computadores

(SANDERSON; CROFT, 2012, p. 1446).

Meadow (1999, p. 191) comenta que uma das características negativas dos primeiros

sistemas  de  recuperação da  informação baseados em computadores,  surgidos  nos  idos  da

década  de  1950,  era  a  interface  com o usuário  final.  Segundo o  autor,  àquela  época,  os

usuários ainda não interagiam diretamente com o SRI, portanto, eles precisavam repassar suas

buscas  aos  centros  computacionais  (computer  centre)  onde  profissionais  da  computação

operavam os sistemas e depois repassavam os resultados ao requerente (MEADOW, 1999, p.

191). A partir da década de 1960, foi dado início a produção de sistemas computadorizados de

recuperação  de  informação  que  permitissem  que  os  próprios  usuários  definissem  suas

estratégias  de  busca  (respeitado  o  design  do sistema)  prescindindo  da  obrigatoriedade  de

recorrer a um intermediário humano para efetuar a busca (MEADOW, 1999, p. 192).

De acordo com Ferneda (2003,  p.  11 e  12),  a  década de 1960 foi um período de

grandes avanços na recuperação da informação, pois, além do computador ter se mostrado

uma  ferramenta  imprescindível,  foram  propostos  os  princípios  básicos  do  modelo

probabilístico de recuperação e foi dado início a uma longa série de experimentos que tem

como marco o projeto SMART de Gerard Salton. Nessa época também foi desenvolvida a

ARPANet (Advanced Research Project Agency Network), precursora da Internet (MEADOW,

1999, p. 192). Sanderson e Croft (2012, p. 1444 e 1447) ressaltam que, antes do uso amplo e

público dos motores de busca (search engines) que ocorre hoje, os sistemas de recuperação da

informação eram quase que exclusivamente utilizados em aplicações de inteligência, como

ARPANet, e comerciais, como o Dialog, criado em 1966. 

Meadow  afirma  que,  na  década  de  1970,  embora  os  sistemas  de  recuperação  da

informação já proporcionassem interação direta com usuário final, parecia que boa parte dos

seus desenvolvedores  agiam como se não acreditassem que os usuários finais  – e não os

bibliotecários – se tornariam o grupo dominante na utilização de sistemas de recuperação da

informação:

Developers of IR systems generally acted as if they did not believe that end
users, rather than professional librarians, would become the dominant group
os  searchers,  and  did  not  tend  to  adjust  their  systems  accordingly  [...]
(MEADOW, 1999, p. 193).

Uma significativa mudança ocorreu nos idos da década de 1980. Os negócios em torno dos

serviços de recuperação da informação estavam estabilizados e dando lucro, mas o mercado

começava  a  dar  sinais  de  saturação,  pois  grande  parte  das  universidades,  faculdades  e
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bibliotecas já estavam sendo atendidas por alguma prestadora de serviços de RI (MEADOW,

1999, p. 193). Para crescer era preciso atingir os usuários individuais – e foi em 1984 que,

aparentemente, surgiu o termo motor de busca (search engine) (MEADOW, 1999, p. 193).

Nas décadas de 1970 e 1980, a pesquisa em texto completo (full text) foi testada e se

estabeleceu como referência na recuperação da informação (MEADOW, 1999, p. 192 e 193).

Na década de 1990 foi iniciada a Conferência anual TREC (Text Retrieval Conference), em

que  inúmeros  grupos  de  pesquisa  constroem  coleções  utilizadas  em  testes  para  aferir  a

eficiência  da  recuperação (SANDERSON; CROFT,  2012,  p.  1448).  Nessa  época  também

surgiu a  World Wide Web, que descentralizou o local de armazenamento dos documentos e,

assim, provocou algumas mudanças no que vinha sendo feito na recuperação da informação

(MEADOW, 1999, p. 193).

Saracevic resume o panorama da recuperação da informação na segunda metade do
século XX:

Over  the  next  half  century,  information  retrieval  evolved  and  expanded
widely. In the beginning IR was static. Now it is highly interactive. It dealt
only with representations – indexes, abstracts – now it deals with full texts as
well. It concentrated on print only, now it covers every medium … and so
on. Advances in the field are impressive, now covering the Web, and still go
on. Contemporary search engines are about information retrieval. But in a
basic sense, IR still continues to concentrate on the same fundamental things
Mooers  described.  Searching  was  and  still  is  about  retrieval  of  relevant
(useful) information or information objects. (SARACEVIC, 2009, p. 9).

Conforme o autor relata, embora tenham ocorrido inúmeras mudanças de cunho tecnológico e

metodológico ao longo do tempo, os sistemas de recuperação da informação, que podem ser

definidos como  “um conjunto de operações consecutivas, executadas para localizar, dentro da

totalidade  de  informação  disponível,  aquelas  que  seriam  necessárias  ao  usuário  [...]”

(MIRANDA, 2005, p. 41 e 42) não tiveram grandes alterações em sua função original.

De  acordo  com  Baeza-Yates  e  Ribeiro-Neto  (2011,  p.  1),  a  Recuperação  da

Informação  possui  duas  abordagens:  centrada  no  computador  (computer-centered)  e  a

centrada no homem ou usuário (human-centered):

In the computer-centered view, IR consists mainly of building up efficient
indexes,  processing  user  queries  with  high  performance,  and  developing
ranking algorithms to improve the results. In the human-centered view, IR
consists mainly of studying the behavior of the user, of understanding their
main  needs,  and  of  determining  how  such  understanding  affects  the
organization  and  operation  of  the  retrieval  system.  (BAEZA-YATES;
RIBEIRO-NETO, 2011, p. 1).

Sendo  assim,  como  a  pesquisa  proposta  se  inseriria  na  segunda  abordagem,  serão

apresentados apenas os modelos clássicos da abordagem centrada no computador, omitindo

diversos aspectos técnicos.

Os  modelos  clássicos  de  Recuperação  da  Informação,  conforme  Baeza-Yates  e
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Ribeiro-Neto (1999, p. 20 e 21), podem ser reunidos em três classes: os baseados na teoria dos

conjuntos (set-theoretic), como o modelo booleano; os algébricos (algebraic), como o modelo

vetorial;  e  os  baseados  na  teoria  da  probabilidade  (probabilistic),  como  o  modelo

probabilístico. Tradicionalmente, todos eles trabalham com termos indexadores (index terms)

que representam os temas principais a que se referem os documentos. Suas variantes mais

modernas também utilizam o conteúdo dos documentos (full text) como indexador (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 24). 

O modelo booelano utiliza os operadores “AND” (conjunção),  “OR” (disjunção)  e

“NOT” (negação) para criar expressões de busca e foi, durante muito tempo, o mais utilizado

em sistemas de recuperação de informação (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 25 e

26). De acordo com Sanderson e Croft (2012, p. 1446) esse modelo, que já era utilizado nos

sistemas  de  recuperação  da  informação  anteriores  ao  computador,  recupera  somente  os

documentos que apresentem os mesmos termos da expressão de busca. Para Baeza-Yates e

Ribeiro-Neto (1999, p. 25 e 26), as duas maiores fraquezas do modelo são a estratégia de

recuperação  binária,  isto  é,  baseada  apenas  em  relevante  e  não-relevante,  sem  qualquer

gradação, e a obrigação que os usuários têm em expor suas necessidades informacionais na

forma de expressões booleanas muito precisas. 

Na tentativa de contornar a recuperação binária do modelo booleano foi desenvolvido

o modelo fuzzy. A teoria em que ele é baseado, Conjuntos Nebulosos (fuzzy sets), propõe que

não  há  descontinuidades  abruptas  entre  elementos  pertencentes  e  não  pertencentes  a  um

conjunto, isto é: 

Um conjunto  fuzzy  é um agrupamento indefinido de elementos no qual  a
transição  de  cada  elemento  de  não-membro  para  membro  do  conjunto  é
gradual. Esse grau de imprecisão de um elemento pode ser visto como uma
“medida de  possibilidade”, ou seja, a “possibilidade” de que um elemento
seja membro do conjunto.” (FERNEDA, 2003, p. 44).

Assim como no modelo booleano clássico, no  fuzzy o usuário “[...]  states his information

need  by  providing  a  Boolean-like  query  expression”  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-NETO,

1999,  p.  36).  Como resultado,  este  modelo  recupera  documentos  com certa  gradação  de

relevância, podendo, provavelmente, recuperar uma quantidade maior de documentos que o

modelo booleano convencional.

Outra variação do modelo booleano é o booleano estendido (extended boolean). De

acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 38), este modelo, introduzido por Salton,

Fox e Wu em 1983, tem como objetivo estender o modelo booleano clássico  “[...] with the

functionality of partial  matching and term weighting. This strategy allows one to combine

Boolean query formulations with characteristics of the vector model.”. Segundo Ferneda:
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As  expressões  booleanas  e  as  buscas  do  modelo  vetorial  são  casos
particulares  do  modelo  booleano  estendido.  Essa  generalização  é  feita
através  da  introdução  de  dois  novos  parâmetros  em  relação  ao  modelo
booleano tradicional: os pesos associados aos termos da expressão de busca
e  o  parâmetro  p  associado  a  cada  operador  booleano.  Esse  aumento  de
complexidade na formulação de buscas é a principal desvantagem do modelo
booleano estendido. (FERNEDA, 2003, p. 53).

Este modelo relaxa a  álgebra booleana de forma a interpretar  as operações booleanas em

termos de distâncias algébricas – isto faz dele um modelo híbrido, pois mescla propriedades

de  modelos  algébricos  e  de  modelos  baseados  na  teoria  dos  conjuntos  (BAEZA-YATES;

RIBEIRO-NETO, 1999, p. 41).

Já o modelo Vetorial, de acordo com Ferneda (2003, p. 27), possibilita buscas com

resultados ordenados pelo grau de similaridade em relação à expressão utilizada. Segundo

Bonfim, esse modelo 

[…] representa cada documento como um vetor de termos e,  cada termo
possui  um  valor  associado  que  indica  seu  grau  de  importância  (peso  –
weight) para o documento, ou seja, cada consulta possui um vetor resultado
construído através do cálculo da similaridade baseado no ângulo (co-seno)
entre o vetor que representa o documento e o vetor que representa a consulta.
Os métodos de cálculo se baseiam no número de ocorrências do termo no
documento (frequência). (BONFIM, 2009, p.1).

Segundo Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 34), é um dos modelos mais populares entre

pesquisadores e desenvolvedores.

Em 1987, Wong et al. apresentaram críticas à paridade ortogonal inerente ao modelo

vetorial clássico e sugeriram a introdução de correlações termo a termo que permitiriam que

os  vetores  referentes  aos  termos  indexados  fossem  não  ortogonais  (TSATSARONIS;

PANAGIOTOPOULOU, 2009, p. 71). Surgia assim o modelo de espaço vetorial generalizado

(generalized vector space model). De acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 42 e

43),   “[...]  the  generalized  vector  model  adopts  as  a  basic  foundation  the  idea  that  co-

occurrence of index terms inside documents in the collection induces dependencies among

these index terms” e “[...] the main contribution of the model is the establishment of a formal

framework in which dependencies among index terms (induced by co-occurrence patterns

inside documents) can be nicely represented.”.

Baeza-Yates e Ribeiro-Neto comentam que:

The ideas in a text are more related to the concepts described in it than to the
index terms used in its description. Thus, the process of matching documents
to a given query could be based on concept matching instead of index term
matching. This would allow the retrieval of documents even when they are
not  indexed  by  query  index  terms.  For  instance,  a  document  could  be
retrieved because it shares concepts with another document which is relevant
to the given query. Latent semantic indexing is an approach introduced in
1988  which  addresses  these  issues.  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-NETO,
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1999, p. 44).
De  acordo  com  Kumar,  Radvansky  e  Annapurna  (2012,  p.  36)  o  modelo  de  indexação

semântica latente  (Latent  Semantic  Indexing)  é  uma variação do modelo  vetorial  clássico

direcionada  à  questão  dos  sinônimos  e  polissemia.  Segundo  os  autores,  este  modelo

compreende a  “[...]  approximation  of  the  original  data  matrix  as  semantic  space,  which

reflects the major associative patterns in the data while ignoring the noise caused by word

usage.” (KUMAR; RADVANSKY; ANNAPURNA, 2012, p. 35).

A ideia de Redes Neurais Artificiais, que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial,

inspirou a criação do Modelo de redes neurais (Neural Network Model) para recuperação da

informação (MEIRELES; CENDÓN, 2011). Meireles e Cendón (2011) comentam que:

O  cérebro  humano  consiste  de  bilhões  de  elementos  de  processamento
chamados neurônios. Eles se comunicam por meio de uma rede de conexão
formada por axônios e sinapses. A comunicação se processa essencialmente
por impulsos elétricos e reações químicas. (MEIRELES; CENDÓN, 2011).

Segundo Ferneda (2006, p. 25), o “[...] neurônio é uma célula formada por três seções com

funções específicas e complementares: corpo, dendritos e axônio”:

Os dendritos captam os estímulos recebidos em um determinado período de
tempo e os transmitem ao corpo do neurônio, onde são processados. Quando
tais estímulos atingirem determinado limite, o corpo da célula envia novo
impulso que se propaga pelo axônio e é transmitido às células vizinhas por
meio  de  sinapses.  Este  processo  pode  se  repetir  em  várias  camadas  de
neurônios. Como resultado, a informação de entrada é processada, podendo
levar o cérebro a comandar reações físicas. (FERNEDA, 2006, p. 25).

Assim, a habilidade que o ser humano tem em realizar funções complexas e aprender seria

proporcionada  pelo  processamento  paralelo  e  distribuído  da  rede  neuronal  do  cérebro

(FERNEDA,  2006,  p.  25).  O  modelo  de  redes  neurais  artificiais  busca  simular  essas

características.

De acordo com Meireles e Cendón (2011), pesquisadores vêm aplicando o modelo de

redes neurais na recuperação da informação desde a década de 1980. A primeira arquitetura de

rede neural para recuperação da informação foi proposta por Michael C. Mozer em 1984

(FERNEDA, 2006, p. 27) e continha

[…] apenas duas camadas, uma camada de 407 documentos e outra camada
contendo 133 termos de indexação. A arquitetura era simples e não utilizava
uma  das  principais  características  da  Rede  Neural  Artificial,  que  é  a
capacidade  de  aprender.  Mas,  como  o  próprio  autor  enfatizava,  eram
produzidos  resultados  inesperados,  recuperando-se  documentos  que  não
possuíam termo em comum com a expressão de busca,  podendo,  mesmo
assim, ser relevantes para o usuário. (MEIRELES; CENDÓN, 2011).

Ferneda (2006, p. 27) apresenta um exemplo genérico do modelo  que possui três camadas

(figura 8). O autor explica que este modelo trata os termos pesquisados, termos indexadores e

os documentos como nós de uma rede que serão ativados em caso de correspondência:
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Os documentos  ativados  enviam sinais  que  são  conduzidos  de  volta  aos
termos de indexação. Ao receberem estes estímulos, os termos de indexação
enviam  novos  sinais  aos  documentos,  repetindo  o  processo.  Os  sinais
tornam-se  mais  fracos  a  cada  iteração  e  o  processo  de  propagação
eventualmente  para.  O resultado final  de  uma busca será  o conjunto dos
documentos que foram ativados, cada qual com um nível ativação, que pode
ser  interpretado  como  o  grau  de  relevância  do  documento  em relação  à
busca. Entre os documentos resultantes podem aparecer documentos que não
estão diretamente relacionados aos termos utilizados na expressão de busca,
mas que foram inferidos durante a pesquisa e possuem um certo grau de
relacionamento com a necessidade de informação do usuário. (FERNEDA,
2003, p. 66 e 67).

De acordo com Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 48), objetivando a melhora da

performance  de  recuperação,  a  rede  neural  artificial  “[...]  continues  with  the  spreading

activation process after the first round of propagation. This modifies the initial vector ranking

in  a  process  analogous  to  a  user  relevance  feedback  cycle […]”.  Ferneda  (2006,  p.  30)

conclui  que o modelo de redes neurais  artificiais  permite  tornar  o SRI mais  adaptável  às

modificações, tornando-o mais dinâmico.

O modelo probabilístico parte da premissa de que para toda consulta realizada há um

conjunto de documentos que corresponde exatamente a ela, isto é, um conjunto que possui

apenas documentos relevantes (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 30 e 31). A partir

da interação do usuário com os resultados obtidos numa primeira consulta,  é possível um

incremento  na  probabilidade  de  que  se  apresente  a  resposta  ideal  nas  próximas,  pois  os

documentos considerados não relevantes não serão novamente verificados.

Uma  outra  forma  de  se  interpretar  o  conceito  de  probabilidade  é  através  da

probabilidade Bayesiana (Bayesian probability),  que deu origem ao modelo probabilístico

Figura 8 -  Rede neural aplicada à recuperação de informação

Fonte: FERNEDA (2006, p. 27)
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gráfico de Redes Bayesianas que inspirou o desenvolvimento dos modelos de recuperação da

informação rede de inferência (inference network) e rede de crença (belief network) (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 48). O modelo de rede de inferência

[…] associates random variables with the index terms, the documents, and
the user queries. A random variable associated with a document dj represents
the  event  of  observing  that  document  (i.e.,  the  model  assumes  that
documents are being observed in the search for relevant documents).  The
observation of the document  dj  asserts a belief upon the random variables
associated with its index terms. Thus, observation of a document is the cause
for an increased belief in the variables associated with its index terms. Index
term and document variables are represented as nodes in the network. Edges
are  directed  from  a  document  node  to  its  term  nodes  to  indicate  that
observation of the document yields improved belief on its term nodes. The
random variable associated with the user query models the event that the
information  request  specified  by  the  query  has  been  met.  This  random
variable  is  also represented by a  node in  the  network.  The belief  in  this
(query) node is a function of the beliefs in the nodes associated with the
query  terms.  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-NETO,  1999,  p.  50,  grifo  do
autor).

Já o modelo de rede de crença, introduzido em 1996 por Ribeiro-Neto e Muntz, tem como

diferença em relação ao modelo de rede de inferência a separação bem definida entre as partes

da rede que se referem a documentos e  as  que se referem a pesquisas (BAEZA-YATES;

RIBEIRO-NETO, 1999, p. 56).

A interação com computadores é um “[...] processo de comunicação entre pessoas e

sistemas interativos.” (PREECE et al., 1994, apud PRATES; BARBOSA, 2003, p. 246). Para

Prates e Barbosa (2003, p. 246): 

Neste processo, usuário e sistema trocam turnos em que um “fala” e o outro
“ouve”, interpreta e realiza uma ação. Esta ação pode ser tão simples quanto
dar  uma  resposta  imediata  à  fala  do  outro,  ou  consistir  de  operações
complexas que alteram o estado do mundo. (PRATES; BARBOSA, 2003, p.
246).

Conforme mencionado anteriormente,  o  usuário pode interagir  com um SRI por  meio de

pesquisa (query), e por meio de navegação (browsing), que é útil para o usuário que pode não

estar: 

[…] interested in posing a specific query to the system. Instead, he might be
willing to invest  some time in exploring the document  space looking for
interesting references. In this situation, we say that the user is browsing the
space instead of searching. (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 65,
grifo do autor).

Baeza-Yates e Ribeiro-Neto (1999, p.  65) definem três tipos básicos de navegação: plano

(flat), estrutura guiada (structure guided) e hipertexto (hypertext).

A navegação  plana  (flat  browsing)  pressupõe  que  o  usuário  explore  um  espaço

documental  (document  space)  que  tem  uma  organização  em  que,  por  exemplo,  cada

documento  seja  representado  por  um  ponto  num  plano  ou  por  elementos  numa  lista
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unidimensional (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 65). A navegação por estrutura

guiada,  como a utilizada pelo diretório Yahoo!, cria hierarquias de classes que agrupam e

organizam os  documentos,  facilitando  o  processo  de  busca  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-

NETO, 1999, p. 66).

Já a navegação por hipertexto, pode ser explicada pelo cenário a seguir:

Sometimes, however, we are looking for information which is subsumed by
the  whole  text  but  which  cannot  be  easily  captured  through  sequential
reading. For instance, while glancing at a book about the history of the wars
fought by  man, we might be momentarily interested solely in the regional
wars in Europe. We know that this information is in the book, but we might
have a hard time finding it because the writer did not organize his writings
with this purpose (he might  have organized the wars chronologically).  In
such a situation,  a  different  organization of the text  is  desired.  However,
there is no point in rewriting the whole text. Thus, the solution is to define a
new organizational structure besides the one already in existence. One way
to accomplish such a goal is through the design of a hypertext. (BAEZA-
YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 66).

Assim, ela permite que o usuário navegue num documento de forma não sequencial através de

hyperlinks que podem levá-lo a temas que não estão em sucessão.

Para avaliar a eficiência dos sistemas de recuperação da informação no atendimento a

buscas  são  utilizadas  algumas  medidas  de  performance.  As  mais  populares  são  precisão

(precision), que é a fração dos documentos recuperados que é relevante, e revocação (recall)

que é a fração de documentos relevantes que foram recuperados (BAEZA-YATES; RIBEIRO-

NETO,  1999,  p.  75).  Uma  vez  que  as  medidas  como  precisão  e  revocação  mostram-se

limitadas para avaliar a interação do usuário com o sistema de recuperação de informação

(SPINK; WILSON, 1999, p. 1), várias outras medidas foram propostas. Dentre estas, pode-se

mencionar grau de novidade (novelty ratio), que é a quantidade de documentos relevantes que

não eram conhecidos pelo usuário, e as que medem graus de satisfação e frustração (BAEZA-

YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 83 e 84). 

Apesar de existirem inúmeras medidas de avaliação de sistemas de recuperação de

informação, a mais importante é a relevância, pois, sendo a noção central da RI, serve de base

para todas as outras medidas (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 2; SARACEVIC,

2007, p. 1.918).  De acordo com Manning, Raghavan e Schütze (2009, p. 152), a relevância

“[...]  is assessed relative to an information need, not a query”, isto é, um “[...]  document is

relevant if it addresses the stated information need, not because it just happens to contain all

the words in the query”. Saracevic (2007, p. 1.919) afirma que

Information retrieval systems create relevance—they take a query, match it
to  information  objects  in  the  system by following  some  algorithms,  and
provide what they consider relevant. People derive relevance from obtained
information or information objects. They relate and interpret the information
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or information objects to the problem at hand, their cognitive state, and other
factors—in other words, people take the retrieved results and derive what
may be relevant to them. But users can read into results a lot more than
correspondence between noun phrases or some such in queries and objects,
used primarily by systems for matching. Moreover, users can and do find
other information objects or other information relevant to their problem that
is not retrieved by a system for a variety of reasons, e.g., not reflected in the
query to start with. (SARACEVIC, 2007, p. 1.919).

Portanto,  no  escopo de um sistema de  recuperação da  informação,  pode-se destacar  pelo

menos dois tipos de relevância: uma oriunda do próprio sistema, chamada de relevância do

sistema ou relevância  algorítmica,  e  outra  inerente ao usuário  que analisa  os  itens  que  o

sistema julgou como relevantes.

Saracevic  (2007,  p.  1.931)  aponta  que  a  dualidade  “relevância  do  sistema”  –

“relevância do usuário” é “[...] The basic structure of the system of relevances in information

science […]”. Ainda segundo o autor, “Relevance is like a tree of knowledge” que “[...] has two

main branches, system and human, each with a number of twigs, but it is still the same tree.”

(SARACEVIC, 2007, p. 1.931). O autor enumera algumas manifestações do que vem a ser

relevância no âmbito da Ciência da Informação:

• System or algorithmic relevance: Relation between a query and information
or information objects in the file of a system as retrieved or as failed to be
retrieved, by a given procedure or algorithm.
•  Topical  or  subject  relevance:  Relation  between  the  subject  or  topic
expressed  in  a  query  and  topic  or  subject  covered  by  information  or
information objects (retrieved or in the systems file, or even in existence). It
is assumed that both queries and objects can be identified as being about a
topic or subject.
• Cognitive relevance or pertinence: Relation between the cognitive state of
knowledge and of a user, and information or information objects (retrieved
or in the systems file, or even in existence).
•  Situational  relevance or  utility:  Relation between the situation,  task,  or
problem at hand, and information objects (retrieved or in the systems file, or
even in existence).
•  Affective  relevance:  Relation  between  the  intents,  goals,  emotions,  and
motivations of a user, and information (retrieved or in the systems file, or
even in existence). (SARACEVIC, 2007, p. 1.931, grifos do autor).

Relevância,  portanto,  é  uma noção fundamental  tanto  para  a  Recuperação da  Informação

quanto para a Ciência da Informação, e pode ser estudada frente a diferentes tipos de relações.

Uma outra questão de grande importância para a recuperação da informação, e que

motiva inúmeros estudos no âmbito da Ciência da Informação, é a organização e tratamento

dado à  informação acessível  através  de  sistemas  de  recuperação da informação.  Segundo

Lígia Café e Rodrigo Sales (2010, p. 118), a “[...] organização da informação é um processo

de arranjo de acervos tradicionais ou eletrônicos realizado por meio da descrição física e de

conteúdo  (assunto)  de  seus  objetos  informacionais.”  e  o  “[...]  produto  desse  processo
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descritivo  é  a  representação  da  informação,  entendida  como  um  conjunto  de  elementos

descritivos  que  representam  os  atributos  de  um  objeto  informacional  específico.”

(BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 92). De acordo com Marcondes (2001, p. 67), a representação

de documentos ou outros recursos informacionais deve

[...]  ser tão rica cognitivamente de modo a permitir a um usuário inferir o
conteúdo do documento, de maneira a permitir-lhe decidir acerca da validade
de obter e realizar a leitura do documento completo. Simultaneamente, este
processo  deve  implicar  uma  significativa  economia  de  energia  em
comparação  com  a  obtenção  e  leitura  do  documento  original.
(MARCONDES, 2001, p. 67).

Portanto,  a  representação  da  informação,  que  pode  produzir,  por  exemplo,  uma  ficha

catalográfica,  índices  que  serão  consultados  de  forma  automatizada  por  um  SRI,  ou  a

descrição  de  resultados  de  buscas,  deve  apoiar  o  usuário  no  processo  de  busca  por

informações.

Bräscher e Café (2010, p. 98) analisam a ambiguidade terminológica que permeia os

termos Organização da Informação e Organização do Conhecimento e,  consequentemente,

representação da informação e representação do conhecimento. As autoras têm como ponto de

partida a conceituação que Fogl (1979) propõe para informação e conhecimento:

1. Conhecimento é o resultado da cognição (processo de reflexão das leis,
das  propriedades  de  objetos  e  fenômenos  da  realidade  objetiva  na
consciência humana);
2. Conhecimento é o conteúdo ideal da consciência humana;
3. Informação é uma forma material da existência do conhecimento;
4. Informação é um item definitivo do conhecimento, expresso por meio da
linguagem  natural ou outros sistemas de signos percebidos pelos órgãos e
sentidos;
5.  Informação existe e exerce sua função social  por meio de um suporte
físico;
6.  Informação  existe  objetivamente  fora  da  consciência  individual  e
independente dela, desde o momento de sua origem. (BRÄSCHER; CAFÉ,
2010, p. 90).

Assim, informação compreenderia três elementos: conhecimento (conteúdo da informação),

linguagem e suporte (BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 89). Essa distinção entre informação e

conhecimento permite às autoras definirem que a organização da informação tem foco nos

objetos informacionais, enquanto que a organização do conhecimento seria um “[...] processo

de modelagem do conhecimento que visa a construção de representações do conhecimento”,

isto é, “[...]  visa à construção de modelos de mundo que se constituem em abstrações da

realidade” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 93 e 95).

A busca por uma definição do que viria a ser informação remete à classificação em

três grupos elaborada por Michael Buckland (1991, p. 351):  “informação como processo”

(information-as-process),  “informação  como  coisa”  (information-as-thing)  e  “informação
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como conhecimento” (information-as-knowledge).  A “informação como processo” parte da

ideia de que quando “[...] someone is informed, what they know is changed” e refere-se ao ato

de informar ou comunicar conhecimento (BUCKLAND, 1991, p. 351). A “informação como

conhecimento”, por sua vez, é “intangible: one cannot touch it or measure it in any direct

way. Knowledge, belief, and opinion are personal, subjective, and conceptual” e se relaciona

ao  conhecimento  comunicado  e  percebido  -  conforme  “informação  como  processo”  -

(BUCKLAND,  1991,  p.  351).  Já “informação  como  coisa”  seria  a  manifestação  da

comunicação, pois o conhecimento precisa ser “[...]  expressed, described, or represented in

some physical way, as a signal, text, or communication. Any such expression, description, or

representation  would  be  'information-as-thing'”,  abrange,  portanto,  por  exemplo,  dados  e

documentos  (BUCKLAND, 1991,  p.  351).  Buscando alinhar  as  definições  de informação

propostas  por  Buckland com o domínio  da Visualização da Informação,  Dias  e  Carvalho

(2007) assinalam que “[...] as estruturas de Visualização da Informação se inserem no grupo

'informação como coisa'”.

Para retornar ao tema recuperação da informação, será abordado um dos métodos mais

tradicionais para auxiliar a recuperação da informação: a classificação. Conforme Bräscher e

Café (2010, p. 93), a classificação se inseriria no âmbito da representação da informação, pois

trata-se de uma  

[...] representação conceitual individual, relativa a um objeto informacional
em particular,  na qual  a escolha dos elementos de representação leva em
conta  a  maneira  como  o  autor  expõe  as  ideias  no  texto,  bem como  as
necessidades  informacionais  dos  usuários  potenciais  de  um  sistema  de
informação. (BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 93).

A criação  de  sistemas  de  classificação,  contudo,  estaria  vinculada  à  representação  do

conhecimento, pois esta “[…] não se restringe ao conhecimento expresso por um autor, ela é

fruto de um processo de análise de domínio e procura refletir uma visão consensual sobre a

realidade que se pretende representar.” (BRÄSCHER; CAFÉ, 2010, p. 93). Os sistemas de

classificação mais populares são a Classificação Decimal de Dewey (CDD), criada em 1876

por Melvil Dewey, que modela o conhecimento humano em dez classes, e a Classificação

Decimal Universal construída a partir da CDD (ORTEGA, 2004). Há ainda outros métodos de

classificação, como a classificação facetada.

De  acordo  com  Nunes  (2007,  p.  83),  na  década  de  1930,  Shiyali  Rammamrita

Ranganathan organizou um sistema de classificação que auxiliou os estudos da classificação

teórica: a classificação facetada. O sistema de classificação por facetas abrangeria não apenas

livros,  mas  qualquer  outro  tipo  de  documento,  e  propõe  a  divisão  do  conhecimento  em

quarenta duas classes principais (NUNES, 2007, p. 84). Nunes destaca que os assuntos foram
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subdivididos em facetas que são compostas por focos, onde os focos são manifestações de

uma das cinco Categorias Fundamentais ou PMEST: Personalidade, Matéria, Energia, Espaço

e Tempo. 

A importância da teoria da Classificação Facetada (TCF) para sistemas de recuperação

da informação é reconhecida, por exemplo, por Maia e Alvarenga (2013) que concluem que

ela  e  o  modelo  Entidade-Relacionamento  (MER) proposto por  Peter  Chen em 1976,  que

fundamenta a modelagem da grande maioria dos bancos de dados, se complementariam: “[...]

resultados mostram que a TCF dá suporte substancial à estrutura do MER, no processo de

modelagem  conceitual.  Essa  importância  já  foi  assinalada  nos  anos  de  1955  pelo

Classification Research Group (CRG) do Reino Unido que “[...]  proclaimed their desire to

see faceted classification as the basis of all information retrieval.” (BROUGHTON, 2006, p.

49).

Vanda  Broughton  (2006,  p.  50  e  51)  ressalta  que  a  classificação  facetada  pode

promover os seguintes benefícios à recuperação de informação:

• the capacity to express through synthesis the complexity of subject content
that is typical of digital documents;
• a system syntax that ensures this is managed in a regular and consistent
manner;
• a rigorously logical structure that is compatible with machine manipulation
at whatever level;
• a  structure  that  is  compatible  with  a  graphical  interface  for  end-user
navigation and query formulation; 
• the  facility through  variation  or  rotation  of  the  citation  order  to  allow
approaches from a number of angles (i.e. cross domain searching); 
• a  structure  and  methodology  that  permits  conversion  to  other  index
language formats (i.e. subject heading lists and thesauri); and 
• features of these integrated tools that allow modifiable keyword searching
through mapping vocabularies and vocabulary control via the thesaurus, and
provide  tools  for  browsing  and  display  via  the  subject  heading  list.
(BROUGHTON, 2006, p. 50 e 51).

A autora afirma que um sistema baseado em facetas pode funcionar, por exemplo, 

[...] as a tool for browsing, for navigation and for retrieval; it can act as a
means of  spatial  organisation of  information in  both physical  and digital
stores; it has a role as a standard in vocabulary control, for mapping onto and
between terminologies, and in query formulation and modification; it is also
a powerful means of information retrieval. (BROUGHTON, 2006, p. 69).

Broughton  (2006,  p.  69)  conclui  que,  passados  mais  de  cinquenta  anos  desde  que  o

Classification Research Group (CRG) do Reino Unido proclamou que a classificação facetada

deveria ser usada como base para recuperação da informação, a “[...] faceted classification in

some form or another now plays an integral part in most methods of information retrieval”,

mas que ainda há muito o que ser explorado.
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A classificação também é abordada na literatura mais especializada sobre recuperação

da informação. A recuperação com agrupamento (clustering retrieval) é um dos métodos para

recuperação,  classificação  e  apresentação  de  resultados  de  busca  que  se  aplica  tanto  à

interação  por  navegação  quanto  à  por  pesquisa  (MANNING;  RAGHAVAN;  SCHÜTZE,

2009, p. 350). Ela tem como objetivo separar documentos relevantes dos não relevantes por

meio de uma medida de similaridade entre documentos (ZHANG  et al.,  2001, p.  114). É

baseada na hipótese do agrupamento (clustering hipothesis) que diz que “closely associated

documents tend to be relevant to the same requests” (RIJSBERGEN, 1979, p. 30), assim, “[...]

if there is a document from a cluster that is relevant to a search request, then it is likely that

other  documents  from  the  same  cluster  are  also  relevant” (MANNING;  RAGHAVAN;

SCHÜTZE,  2009,  p.  350).  Isto  se  daria  porque  o  agrupamento  reúne  documentos  que

partilham termos que correspondem aos utilizados na pesquisa (MANNING; RAGHAVAN;

SCHÜTZE, 2009, p. 350). 

Como  esta  pesquisa  pretende  abordar  a  recuperação  da  informação  com  foco  no

usuário,  é  interessante  apresentar  alguns  estudos  que  buscam  analisar  o  comportamento

informacional das pessoas em relação à informação. De acordo com Garcia (2007, p. 80), por

volta  de 1980,  as  pesquisas  sobre o comportamento informacional  humano resultaram na

construção de modelos de comportamento informacional e de comportamento de busca de

informações. 

Wilson (1999, p. 251) criou, no início da década de 1980, um modelo que sugere que

as  pessoas  buscam  informações  como  consequência  de  uma  necessidade  informacional

percebida, e que, para satisfazer essa demanda, recorrem a fontes e serviços de informação,

formais ou informais, para tentar encontrar o que precisam. Segundo o autor, o modelo de

comportamento informacional (model of information behaviour) tem um escopo amplo que

busca  contemplar  a  maioria  das  atividades  relacionadas  ao  comportamento  humano  em

relação à informação (WILSON, 1999, 251). O modelo apresenta algumas limitações, como

não ser  muito  mais  do  que  um mapa do comportamento  informacional,  ou  seja,  embora

permita  visualizar  as  atividades  definidas  como  parte  do  comportamento  informacional

humano e assim ver quais delas recebem menos atenção na pesquisa da área, ele não fornece

qualquer sugestão sobre fatores que podem causar um comportamento informacional, isto é,

não há hipótese a ser testada. (WILSON, 1999, p. 251 e 252).

Mais  específicos  que  o  anterior,  os  modelos  de  comportamento  de  busca  de

informação (information seeking behaviour),  “caracterizam o comportamento de busca de

informação, que é a busca proposital por informação como consequência de uma necessidade
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de se atingir um objetivo” (GARCIA, 2007, p. 80). De acordo com Spink e Cole (2006, p.

25),  nas palavras de Garcia (2007, p.  80),  o comportamento de busca da informação é o

subconjunto  de  atividades  do  comportamento  informacional  caracterizado  pela  busca

intencional de informações para atingir um objetivo. Wilson, em artigo de 1999, ao analisar

cinco modelos de comportamento de busca de informação, comenta que 

They  are  concerned  with,  on  the  one  hand,  generalised  behaviours
surrounding the actual initiation of information-seeking  and, on the other,
with a broader perspective of the information search than simply the use of
computer-based information retrieval systems. This is an important point to
make, since the implications for IR systems from research in the general area
of information behaviour may  inform  the overall design principles of such
systems, and may enable the information content developer to specify more
clearly what  navigational  routes  are  needed  through  the  information  and
exactly what kind of information or data types need to be in the record, but
the specification of rules for the design of interactive systems on the basis of
information behaviour research may not  be possible.  (WILSON, 1999,  p.
257 e 258).

Como o uso de sistemas de recuperação da informação é uma das estratégias possíveis para

coletar informação, há também modelos que lidam especificamente com o comportamento de

usuários de sistemas de recuperação de informação.

O  comportamento  de  busca  em  sistemas  de  informação  (information  search

behaviour) estaria inserido no comportamento de busca de informação que, por sua vez, faz

parte do espectro de atividades que compõem o comportamento informacional (WILSON,

1999, p. 257 e 263). De acordo com Wilson (2000), nas palavras de Garcia (2007), modelos

de comportamento de busca em sistemas de informação abarcam 

[…]  todas  as  interações  com  o  sistema,  ao  nível  da  interação
humano/computador (por exemplo, o uso do mouse e os clicks nos links) ou
ao nível  intelectual  (por  exemplo,  na  adoção de uma estratégia  de busca
Booleana ou na determinação de critérios para decidir qual de dois livros
selecionados de lugares adjacentes em uma estante de biblioteca é o mais
útil)  que  também  envolverá  atos  mentais,  tal  como  o  julgamento  de
relevância dos dados ou informação recuperada. (GARCIA, 2007, p. 80).

A interação com sistemas de recuperação da informação não é sempre linear, muitas

vezes é necessária a reformulação ou expansão da pesquisa (query expansion), isto é “[...]

users give additional input on query words or phrases, possibly suggesting additional query

terms”  (MANNING;  RAGHAVAN;  SCHÜTZE,  2009,  p.  189).  Assim,  a  busca  por

informações  pode ser  vista  como um processo iterativo,  conforme Wilson (1999,  p.  268)

assinala:

When  feedback  is  explicitly  introduced  into  models  of  information
behaviour  the process can be seen to require a model of the process that
views behaviour as iterative, rather than one-off and the idea of  successive
search  activities  introduces  new  research  questions.  (WILSON,  1999,  p.
268).
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Em estudo de caso sobre usuários em processo de busca por informação (information search

process  –  ISP)  Kuhlthau  comenta  que  os  participantes  “[...]  described  experiencing  a

sequence of stages, they related a somewhat recursive, iterative process in which they moved

toward a clearer, focused perspective rather than one that is strictly linear.” (KUHLTHAU,

1991, p.  368).  Numa pesquisa em um sistema de recuperação da informação,  portanto,  o

usuário  pode reformular  constantemente  sua  estratégia  de  busca  com base nos  resultados

obtidos  até  chegar  a  um  conjunto  de  itens  que  pareça  satisfazer  sua  necessidade

informacional.

Conforme já mencionado nesta seção, os usuários podem interagir com sistemas de

recuperação da informação por meio de dois tipos básicos de tarefas (user tasks): pesquisa

(querying)  e  navegação  (browsing)  (BAEZA-YATES;  RIBEIRO-NETO,  1999,  p.  4).  A

interação por  pesquisa,  que  também  pode  é  chamada  apenas  de  recuperação  (retrieval),

consiste  em  traduzir  a  necessidade  informacional  em  um  conjunto  de  termos  chamado

“expressão de busca” que o sistema comparará com vocabulários controlados e/ou textos de

documentos  para,  por  fim,  apresentar  os  itens  que  poderão  fornecer  a  informação  que  o

usuário procura (BAEZA-YATES; RIBEIRO-NETO, 1999, p. 4; XAVIER, 2009, p. 15). 

A interação por navegação, por sua vez,  consiste em navegar e explorar o conjunto

documental disponível apresentado em uma estrutura de  hyperlinks organizados por tema,

hierarquia  ou  qualquer  outra  propriedade  (XAVIER,  2009,  p.  16  e  17).  No âmbito  desta

pesquisa, o nome “resultados de busca” se refere à busca por informações em geral ou em

sistemas de recuperação da informação, conforme o “comportamento de busca em sistemas de

informação” e, portanto, aplica-se tanto à interação por navegação quanto por pesquisa. A

locução “resultados de pesquisa” será utilizada apenas em referência à interação por pesquisa

(query).

Zhang (2008, p. 5 e 6), afirma que a interação por pesquisa demanda poucos passos

para efetuar a busca, e que o julgamento de relevância que cabe ao usuário é precedido por

uma presunção de relevância feita pela máquina com base na correspondência entre termos

dados  pelo  usuário  e  termos  indexados  pelo  sistema.  Este  procedimento  faz  com que  o

número de  documentos  recuperados  seja  significativamente  menor  se  comparado ao  total

contido no sistema, o que economiza tempo e esforço a serem desprendidos pelo usuário. As

desvantagens  do  modelo  estão  ligadas  principalmente  à  capacidade  do  usuário  em saber

expressar sua necessidade usando termos compatíveis com os dos vocabulários controlados e

em usar os operadores booleanos (HENNINGER; BELKIN, 1995; XAVIER, 2009, p. 16).  

Já  no  modelo  de  navegação,  cabe  somente  ao  usuário  julgar  a  relevância  dos
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documentos,  não  ocorrendo  qualquer  função  automatizada  que  julgue  os  conjuntos

documentais (ZHANG, 2008, p. 5). Se por um lado, isso dá ao usuário todo o poder de decidir

o que é ou não relevante, por outro, pode tornar a pesquisa em grandes bases de dados muito

demorada e trabalhosa, pois os usuários devem lembrar do caminho que percorreram, analisar

conteúdos e tomar constantes decisões sobre a estratégia de busca (HENNINGER; BELKIN,

1995; XAVIER, 2009, p. 17; ZHANG, 2008, p. 6).

Marti Hearst (2011, p. 22) destaca que o nível de complexidade e especificidade das

necessidades  informacionais  dos  usuários  de  sistemas  de  recuperação  da  informação

influenciam  diretamente  nas  atividades  e  tarefas  que  deverão  ser  desempenhadas  para

satisfazê-las.  Marchionini  (2006,  p.  42)  sintetiza  em  duas  atividades  de  busca  (search

activities)  diferentes:  “procura  por  informação”  (information  lookup)  e  “pesquisa

exploratória” (exploratory search). A “procura por informação” “[...] is the most basic kind of

search task and has been the focus of development for database management systems and

much of what Web search engines support” e  

[...] return discrete and well-structured objects such as numbers, names, short
statements, or specific files of text or other media. Database management
systems support fast and accurate data lookups in business and industry; in
journalism, lookups are related to questions of who, when,  and where as
opposed to what, how, and why questions. In libraries, lookups have been
called “known item” searches to distinguish them from subject  or  topical
searches.  […]  In  general,  lookup  tasks  are  suited  to  analytical  search
strategies that begin with carefully specified queries and yield precise results
with minimal need for result set examination and item comparison. Clearly,
lookup tasks have been among the most successful applications of computers
and remain an active area of research and development. (MARCHIONINI,
2006, p. 42).

A “pesquisa  exploratória”,  por  sua  vez,  compreende  atividades  de  aprendizado  e

investigação. Segundo Hearst  (2011, p. 22), a “busca para aprendizado” (learning search)

“[...] require more than single query-response pairs, and involve the searcher spending time

scanning  and  reading  multiple  information  items,  and  synthesizing  content  to  form  new

understanding.”.  Já  a atividade de investigação envolve“[...] multiple iterations that take

place  over  perhaps  very  long  periods  of  time  and  may  return  results  that  are  critically

assessed  before  being  integrated  into  personal  and  professional  knowledge  bases.”

(MARCHIONINI, 2006, p. 43).

Os sistemas de recuperação da informação têm como principal objetivo a localização e

seleção de informações, dentro de um universo de documentos disponíveis, que seja relevante

para  atender  a  demanda  do  usuário  (CESARINO,  1985,  p.  159;  LUNARDI,  2008  apud

VIEIRA; CORREA, 2011, p. 75 e 76). Os sistemas de recuperação da informação baseados
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em computadores, inicialmente, eram operados por um especialista, o intermediário entre o

usuário final e o sistema. A partir da década de 1960, e mais intensivamente por volta de

1980,  os  usuários  finais  passaram a  operar  os  sistemas  informatizados  por  meio  de  um

“artificial  intermediary,  which  enables  and  actively  supports  the  access  to  information

sources" (BRAJNIK; MIZZARO; TASSO, 1996, p. 128), que pode ser chamado de interface

ou interface com usuário (user interface). 

A interface de um sistema de recuperação da informação é

[...]  a  front-end  program  which  interacts  with  the  user  and  controls  an
underlying information retrieval system accessing information resources. Its
main goal is to empower the user with the capability to operate effectively
without  the  need  of  an  experienced  human  intermediary.  (BRAJNIK;
MIZZARO; TASSO, 1996, p. 128 e 129).

Assim,  uma interface  de  sistema de  recuperação  da  informação deve  ser  suficientemente

sofisticada a ponto de permitir usar o máximo das funções que o sistema dispõe, mas sem

exigir um usuário com grande experiência ou conhecimentos de informática.

Uma vez que os sistemas de recuperação de informação são criados para auxiliar a

aquisição de informações, é justo reconhecer que a interação entre o usuário e o sistema é uma

questão de suma importância.  Como a interface é a superfície de contato (LEVY, 1993, p.

181) entre o usuário e o sistema de recuperação da informação, e é através dela que o usuário

interage com o sistema para tentar satisfazer sua necessidade informacional, sua construção é

um  aspecto  crítico  e  possui  implicações  em  relação  à  eficiência  na  representação  da

informação  (HU;  MA;  CHAU,  1999,  p.  126).  Portanto,  entender  o  comportamento

informacional e cognitivo das pessoas é um bom ponto de partida para o desenvolvimento de

sistemas  de  recuperação  de  informação  que  tenham  como  objetivo  atender  melhor  as

necessidades de um determinado usuário. 

A Visualização  da  Informação,  por  aplicar  os  entendimentos  sobre  a  percepção

humana com o objetivo de aprimorar a aquisição de informação, mostra-se como uma boa

opção para aplicação na recuperação da informação. Estudos sobre aplicação de técnicas de

visualização da informação em sistemas de recuperação da informação vêm apresentando

resultados promissores. Autores de diferentes áreas como Henninger e Belkin (1995), Marti

Hearst  (1999) e Jin Zhang (2008) reconhecem na Visualização da Informação um grande

potencial para  promover a construção de interfaces que auxiliem ainda mais os usuários na

recuperação da informação.
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5 VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO

Os psicólogos Robert Sekuler e Randolph Blake afirmam, na obra “Perception”, que o

“[...] sense of vision arguably represents our most diverse source of information of the world

around us” (SEKULER; BLAKE, 1994  apud RIEBER, 1995, p. 45). Colin Ware, autor do

livro “Information Visualization: perception for design”, complementa:

The eye and the visual cortex of the brain form a massively parallel proces-
sor that provides the highest bandwidth channel into human cognitive cen-
ters. Indeed, we acquire more information through vision than through all of
the other senses combined. The 20 billion or so neurons of the brain devoted
to analyzing visual information provide a pattern-finding mechanism that is
a fundamental component in much of our cognitive activity. Improving cog-
nitive systems often means optimizing the search for data and making it easi-
er to see important patterns. (WARE, 2013, XVI e p. 2).

Reconhecer a importância da percepção visual humana para a aquisição da informação, e que,

conforme  já  mencionado,  sistemas  de  recuperação  da  informação  provêm  acesso  a  uma

enorme quantidade de informações, aponta para a necessidade de se elaborar interfaces de

sistemas de recuperação de informação que, ao considerarem as características do aparato

visual humano, auxiliem o usuário a encontrar e apreender as informações de que necessita.

Espera-se  que  os  estudos  em torno  da  Visualização  da  Informação  possam dar  algumas

respostas.

O  homem,  desde  os  seus  primórdios  “[...]  se  serviu  da  imagem-desenho  para  se

comunicar, externar seus sentimentos e até mesmo para deixar  registrado uma proveniente

'história'”  (SILVA;  ALVES;  COSTA,  2007,  p.  1). As  pinturas  rupestres,  que  datam  do

surgimento do Homo Sapiens Sapiens (SEDA, 1997, p. 146) e a  tabela egípcia, datada do

século  II,  que  utiliza  alinhamento,  espaços  vazios  e  notação  temporal  para  organizar

informação astronômica utilizada na navegação (FEW, 2007, p. 2), podem ser alguns dos mais

antigos exemplos do que hoje é chamado de visualização, termo que

Until recently, [...] meant constructing a visual image in the mind (Little et
al.,  1972).  It  has  now  come  to  mean  something  more  like  a  graphical
representation of data or concepts. Thus, from being an internal construct of
the mind, a visualization has become an external artifact supporting decision
making. (WARE 2013, p. 2).

A socióloga Regula Valérie Burri e o antropólogo Joseph Dumit, por exemplo, constatam que

“Today, we live in a visual culture” (2007, p. 297). Em consonância com os autores, Lloyd P.

Rieber, professor da Universidade de Georgia, comenta que  “Society, including education,

transmits tremendous amounts of information in visual form.” (RIEBER, 1995, p. 45).

O uso de imagens tem grande aderência no meio científico. Burri e Dumit, no capítulo

do livro “The Handbook of  Science and Technology Studies” em que apresentam estudos

sociais da imagem e visualização na ciência, assinalam que:
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Images  are  inextricable  from  the  daily  practices  of  science,  knowledge
representation, and dissemination. Diagrams, maps, graphs, tables, drawings,
illustrations,  photographs,  simulations,  computer  visualizations,  and  body
scans are used in everyday scientific work and publications. Furthermore,
scientific  images  are  increasingly  traveling  outside  the  laboratories  and
entering news magazines, courtrooms, and media. (BURRI; DUMIT, 2007,
p. 297).

Rieber  apresenta  um exemplo  clássico  de  como  visualizações  podem ser  utilizadas  para

auxiliar a análise e resolução de problemas:

The  cholera  epidemic  of  London  in  the  mid  1800s.  One  of  the  classic
examples of how visualization aided human problem solving was Dr. John
Snow's plotting of cholera deaths in the mid-1800s on map of London. The
obvious clustering of deaths around the Broadstreet water pump,as shown in
[...]  [figura  9],  sufficiently  convinced  authorities  to  remove  the  pump's
handle even though a direct link had not been made between the disease and
a  contaminated  water  supply.  Within  days,  the  epidemic  in  the  London
neighborhood ended [...] (RIEBER, 1995, p. 49, inserção nossa).

As visualizações podem ser abordadas de várias formas:

It  can  be  studied in  the  art-school  tradition of  graphic  design.  It  can be
studied within computer graphics as an area concerned with the algorithms
needed  to  display  data.  It  can  be  studied  as  part  of  semiotics,  the
constructivist approach to symbol systems.(WARE, 2013, XVI).

Maureen Stone (2009, p. 44), por sua vez, comenta as mudanças que ocorreram nos estudos

Figura 9 - Mapa que apresenta as mortes por cólera em relação às bombas
de água. 

Fonte: RIEBER (1995, p. 50).
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sobre visualizações:

The visualization field split off from computer graphics in the mid-1980s to
distinguish  graphics  rendered  from  scientific  and  engineering  data  from
algorithms for  creating images of  natural  scenes,  many of  which were a
blend of scientific, artistic, and technically pragmatic techniques. A further
division occurred in the early 1990s to distinguish scientific, or physically
based, data from abstract “information visualization,” such as financial data,
business records, or collections of documents. (STONE, 2009, p. 44).

Assim, o termo visualização pode englobar mapas, gráficos, infográficos, imagens científicas

e  outras  formas  de  representação  não  exclusivamente  verbal-escrita.  No  âmbito  desta

pesquisa, o termo “visualização” se refere à estrutura de visualização da informação, isto é,

recurso gráfico produto da VI.

De acordo  com Stephen  Few (2007,  p.  3),  um dos  marcos  para  o  surgimento  da

Visualização de Dados teria sido o sistema de coordenadas no plano cartesiano desenvolvido

no  século  XVII  pelo  filósofo  e  matemático  René  Descartes.  A  criação  de  Descartes,

originalmente  pensada  para  realizar  cálculos  que  associavam  geometria  e  álgebra,  foi

aprimorada e popularizada pelo engenheiro e cientista social William Playfair, que no século

XIX passou a utilizar o esquema de coordenadas para representar quantidades e outros tipos

de informações, produzindo gráficos parecidos com os tão comuns nos dias de hoje (FEW,

2013). Também no século XIX foi criada por Mendeleiev a Tabela Periódica dos elementos

químicos,  que  é  um  dos  mais  persistentes  exemplos  de  estrutura  de  visualização  de

informação. 

Já no século XX, surgiu o primeiro curso acadêmico sobre representação gráfica de

dados, criado na universidade do estado de Iowa em 1913 (FEW, 2007, p.3) e foi publicado

em 1967 o livro  Semiology Graphique (Semiologia dos Gráficos)  pelo cartógrafo francês

Jacques  Bertin.  No  fim  da  década  de  1970,  o  estatístico  John  Turkey,  professor  da

universidade de Princeton, desenvolveu uma abordagem predominantemente visual para se

trabalhar com dados que chamou de “análise exploratória de dados” (FEW, 2013). O estudo e

aplicação  de  visualizações  logo  se  expandiu  para  os  mais  diversos  domínios  como,  por

exemplo, a interação entre usuários e computadores.

As primeiras formas de interação entre usuário e computador eram majoritariamente

por  meio  de  interfaces  de  linha  de  comando  (command-line  interfaces).  Neste  tipo  de

interface o usuário opera o software através de comandos inseridos por meio de códigos e ou

combinações de teclas efetuadas com auxílio do teclado. Embora sejam utilizadas até os dias

de hoje, sobretudo em softwares destinados a especialistas, por requererem a memorização de

inúmeros  códigos  e  combinações  de  teclas,  as  interfaces  por  linha  de  comando  são
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problemáticas para os não especialistas (MORVILLE; CALLENDER, 2010, p. 75). Quando

um software  é endereçado a um público não especialista, as interfaces gráficas mostram-se

mais  acertadas,  pois  não  exigem a  memorização  de  códigos  e  comandos  complicados  e

utilizam analogias  –  como  por  exemplo  a  mesa  de  trabalho  (desktop)  –  para  acelerar  a

familiaridade do usuário com a interface. Morville e Callender (2010, p. 75) ressaltam que a

principal vantagem das interfaces gráficas em relação as interfaces de linha de comando se

baseia no fato de que usuários “couldn’t recall commands, but they could easily recognize

buttons and links”.

A origem das interfaces gráficas para computadores remete ao “Sketchpad system” de

Ivan Sutherland e ao hoje popular “mouse” de Douglas Engelbart, ambos criados na década de

1960 (NIELSEN  et al., 1992, p. 557). No início da década de 1980, os pesquisadores em

Interação  Humano-Computador  do  XEROX  PARC  (Palo  Alto  Research  Center)

desenvolveram “[...]  the first such user-friendly machine sold to the public”,  o computador

“Star”,  que  trazia  a  primeira  interface  gráfica  comercializada  –  e  que  teria  inspirado  o

surgimento dos computadores pessoais e sistemas operacionais como Apple Lisa e Microsoft

Windows  (PERRY; VOELCKER, 1989).  É importante  ressaltar  que,  embora as interfaces

gráficas mencionadas nos últimos parágrafos possam envolver uso de visualizações, elas não

são necessariamente oriundas de estudos no âmbito da VI, mas sim  da Interação Humano-

Computador.

Conforme visto no parágrafo anterior, os primeiros computadores pessoais começaram

a ser comercializados no início dos anos de 1980 e, segundo Riccardo Mazza, naquela época:

The  user  interfaces  were  complicated,  as  very  few  reflected  humans
communication  methods, but, above all, because of the little care given to
the aspect of user interaction. Interfaces of the early software constrained the
users to adapt to the system, rather than having the system to adapt to the
operating mode of the users. The problem became evident primarily when
the  software  started  to  be  used  by  regular  people,  and  not  only  by  the
professionals in the data centers. (MAZZA, 2009, p. 125).

Para o autor, os estudos em torno do problema da interação entre pessoas e computadores

teriam  se  concentrado  no  domínio  da  Interação  Humano-Computador  (human-computer

interaction), ou IHC (MAZZA, 2009, p. 125). Shneiderman e Plaisant afirmam que

The interdisciplinary design science of  human-computer interaction  began
by  combining  the  data-gathering  methods  and  intellectual  framework  of
experimental psychology with the powerful and widely used tools developed
from computer science. Then, contributions accrued from educational and
industrial  psychologists,  instructional  and  graphic  designers,  technical
writers, experts in human factors or ergonomics, information architects, and
adventure some anthropologists and sociologists. And now, as computers and
user  interfaces  are  becoming  the  basis  for  increasingly  powerful
sociotechnical  systems,  policy  analysts,  economists,  lawyers,  privacy
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advocates,  and  ethicists  are  playing  a  growing  role.  (SHNEIDERMAN;
PLAISANT, 2005, p. 4).

A  Interação  Humano-Computador  tem  como  objetivo  principal  “[...] to  improve  the

interaction  between users  and computers:  how to  make computers  more  receptive  to  the

users’ intentions and needs”, para tanto, recorre a inúmeras disciplinas para produzir estudos

sobre design, implementação e avaliação de sistemas interativos (KEIM et al., 2008, p. 162).

Os  estudos  no  domínio  da  Interação  Humano-Computador  que  culminaram  no

desenvolvimento  e  aplicação  das  interfaces  gráficas  para  computadores  promoveram  o

surgimento  e  formalização da VI.  Carpendale  (2008,  p.  20)  comenta  que “[...]  empirical

research in information visualization relates to human computer interaction (HCI) empirical

research,  perceptual  psychology  empirical  research,  and  cognitive  reasoning  empirical

research”. A Visualização da Informação é historicamente “[...] considered as a sector of the

information discipline commonly known as 'human–computer interaction', only in the past 10

years has it been considered a discipline in itself.” (MAZZA, 2009, p. 10). 

Kerren  et  al. (2008,  p.  V)  afirmam que  “[...]  Information  visualization  [...] is  a

relatively new research area, which focuses on the use of visualization techniques to help

people understand and analyze data”. Card e Mackinlay (1997, p. 1) comentam:

In recent years, information visualization, the computer assisted use of visual
processing  to  gain  understanding,  has  become  a  topic  of  significant
development and research. Advances in this area are spurred on by increases
in the power and availability of graphically agile computers and by advances
in communications, particularly the growth of the World-Wide Web, which
increases the amount of data available to a worker by orders of magnitude.
(CARD; MACKINLAY, 1997, p. 1).

Purchase  et  al. (2008,  p.  51)  assinalam sua  característica  multidisciplinar:  “The  field  of

Information Visualization [...]” é “[...] related to many other diverse disciplines (for example,

engineering, graphics, statistical modeling) […]” (PURCHASE et al., 2008, p. 51). Munzner

(2002), nas palavras de Heer et al. (2008, p. 104), afirma que:

Research in information visualization draws from the intellectual history of
several traditions, including computer graphics, human-computer interaction,
cognitive  psychology,  semiotics,  graphic  design,  statistical  graphics,
cartography, and art. (HEER et al., 2008, p. 104).

Assim,  a  VI  tem profundas  ligações  com inúmeras  áreas  de  pesquisa,  sobretudo  com a

Interação Humano-Computador e Computação Gráfica.

É  possível  notar  que  os  autores  se  referem  à  VI  tanto  como  área,  quanto  como

disciplina ou campo. Purchase et al. (2008, p. 51 e 62) e Card e Mackinlay (1997, p.1), por

exemplo, mencionam a VI tanto como campo quanto como área. Autores brasileiros como

Dias (2007) e Freitas et al. (2001), por sua vez, referem-se à VI como área. Reconhecendo as

características multidisciplinares da pesquisa em VI, seu recente surgimento e sua ausência na
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Tabela  de  Áreas  do  Conhecimento  do  CNPQ

(http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf),  no

âmbito desta pesquisa a Visualização da Informação será entendida como um domínio.

A definição clássica da VI dada por Card  et al. (1999,  apud OSTERGREN  et al.,

2011,  p.  1)  estabelece  que  “Information  visualization  is  the  use  of  computer-supported

interactive  visual  representations  of  abstract  data to  amplify  cognition”.  Gershon e Page

(2001, p. 32 e 33), por sua vez, defendem que a VI compreende um processo que se baseia

nas  características  do  sistema  visual  humano  para  transformar  dados,  informação  e

conhecimento em algo mais fácil de ser assimilado pelo usuário. De acordo com Ostergren et

al. (2011, p. 1), a definição dada por Gershon e Page é mais abrangente, pois permite incluir

visualizações produzidas sem computação gráfica.

Na primeira metade da década de 1980 surgiu um dos marcos da VI: o Modelo de

Processador  Humano (Model  Human Processor),  conforme figura 10.  Desenvolvido pelos

pesquisadores Stuart K. Card, Thomas P. Moran e Allen Newell nos laboratórios do Xerox

PARC, o Modelo de Processador Humano esquematiza o aparato cognitivo humano numa

forma análoga à que é feita com os sistemas eletrônicos de processamento de informações

(CARD; MORAN; NEWELL, 1986, p. 1).  Ele tinha como objetivo permitir  o cálculo da

performance informacional  humana em vias de esclarecer  como as pessoas “[...]  recebem

informações  através  de seus  órgãos  sensoriais;  como essas  informações  são armazenadas,

recuperadas; quais seus respectivos tipos e como são utilizadas” (DIAS, 2007, p. 21).

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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Figura 10 – Modelo de processador humano.

O modelo de processador  humano:  memórias,  processos  e  princípios  básicos  de operação.
Memória de trabalho consiste em chunks (pedaços de memória com significado) ativados na
memória de longa duração (long-term memory). Informação sensorial flui para a memória de
trabalho  (working  memory)  através  do  processador  perceptivo  (perceptual  processor).
Programas  motores  (motor  programs)  são  inicializados  a  partir  da  ativação  de  chunks  na
memória de trabalho. O princípio básico de operação do modelo de processador humano é o
ciclo do reconhece-age (recognize-act cycle) do processador cognitivo (cognitive processor):
em cada ciclo,  a memória de trabalho,  alimentada pelos sentidos,  provoca ações -  como o
movimento de olho -  relacionadas à memória de longa duração que resultarão na modificação
da memória de trabalho.
Fonte: Card, Moran e Newell (1986, p. 5).

Dentre a literatura mais recente, é possível verificar que as abordagens da VI vêm

dando ênfase, principalmente, a estudos da  Cognição Distribuída (LIU et al. 2008; WARE,

2013) e das  neurociências (WARE, 2013). Conforme  já  visto  na  seção  3,  a Cognição

Distribuída (Distributed Cognition): 

[…] is part of a wider movement within contemporary cognitive science to
account for the role of the environment (social, cultural, and material) in
shaping and participation in cognition. These “environmental perspectives”
[...]  emphasize that cognition is embodied, enculturated, situated in local
interactions, and distributed or stretched across humans and artifacts (LIU et
al., 2008, p. 2).
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Essa teoria sustenta que:
[…] thinking is not something that goes on entirely, or even mostly, inside
people’s heads. Little intellectual work is accomplished with our eyes and
ears closed. Most cognition is done as a kind of interaction with cognitive
tools, pencils and paper, calculators, and, increasingly, computer-based
intellectual supports and information systems. Neither is cognition mostly
accomplished alone with a computer. It occurs as a process in systems
containing many people and many cognitive tools. (WARE, 2013, p. 2).

Ware (2013, XVI), por sua vez, busca em estudos das neurociências “[...] what the science of

perception can tell us about visualization” pois há uma “[...] gold mine of information about

how we see to be found in more than a century of work by vision researchers”. O autor busca

apresentar princípios de design, construídos a partir da vasta produção científica sobre a visão

humana,  que  sejam  aplicáveis  para  apresentar  a  informação  de  maneira  mais  eficiente

(WARE, 2013, XVI). 

Fundamentada  em estudos oriundos da Antropologia, Cognição Distribuída (LIU  et

al.,  2008, p.  1 e 7),  Psicologia,  Engenharia,  Estatística (PURCHASE  et al.,  2008, p.  52),

Semiologia e neurociências (WARE, 2013, p. 1, 10 e 11), a VI faz uso das tecnologias de

computação gráfica com objetivo de aumentar a eficiência do trabalho cognitivo (cognitive

work) das pessoas, isto é, facilitar a realização de tarefas como a execução de negócios no

mercado de ações,  cozinhar  com ajuda de uma receita,  trabalhar  numa caixa registradora

(WARE, 2013, p. 23) ou, conforme esta pesquisa,  encontrar uma determinada informação

num SRI. Purchase  et al.  (2008, p. 58) ressaltam que a VI “[...]  utilizes computer graphics

and  interaction  to  assist  humans  in  solving  problems”.  A Visualização  da  Informação,

portanto,  demonstra  potencial  em fornecer  estudos que tenham como objetivo aumentar a

eficiência do trabalho cognitivo do usuário em interação com sistemas de recuperação de

informação,  resultando  na  maximização  da  aquisição  de  informação  (e  possivelmente

conhecimento) pelo usuário.

A criação de visualizações é orientada por alguns modelos de referência. De acordo

com Valiati (2008, p. 19), Card et al. (1999) descrevem um modelo esquematizado em etapas

como mapeamento de dados brutos, organização, escolha de modelos visuais e, por fim, a

produção  da  visualização  (figura  11).  Hoffman  propôs  em  1999  o  modelo  Dimensional

Anchors  (DAs),  que tem como objetivo  unificar  referências  para  técnicas  de visualização

baseadas em coordenadas paralelas (VALIATI, 2008, p. 19). Chi e Riedl (1998, p. 63 e 66)

desenvolveram um modelo  que  descreve  a  criação  de  visualizações  por  meio  de  quatro

estados  de  dado:  valor  (value),  abstração  analítica  (analytical  abstraction),  abstração  de

visualização (visualization abstraction)  e  a visualização propriamente dita,  que os autores

chamam de visão (view) (VALIATI, 2008. p. 19).
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Shneiderman  (1996)  propôs  a  “type  by  task  taxonomy”  (taxonomia  tipo-tarefa)  de

estruturas de visualização da informação que é caracterizada pelos tipos de dados que podem

ser visualizados (quadro 1) e pelas tarefas que os usuários podem fazer. Ela tem o objetivo de

facilitar  a  escolha  de  protótipos  e  guiar  pesquisadores  no  desenvolvimento  de  novas

aplicações (SHNEIDERMAN, 1996, p. 337). O autor ressalta que os “[...] seven data types

[...] are an abstraction of the reality. There are many variations on these themes (2 ½ or 4-

dimensional data, multitrees, ...) and many prototypes use combinations of these data types.”

(SHNEIDERMAN, 1996, p. 339). As tarefas (tasks) representam as ações que os usuários

podem desempenhar ao explorar conteúdos:

Overview: Gain an overview of the entire collection.
Zoom: Zoom in on items of interest
Filter: filter out uninteresting items.
Details-on-demand: Select an item or group and get details when needed. 
Relate: View relations hips among items.
History: Keep a history of actions to support undo, replay, and progressive
refinement. 
Extract:  Allow extraction of sub-collections and of the query parameters.
(SHNEIDERMAN, 1996, p. 337 grifo do autor).

Segundo  o  autor  “The  seven  tasks  are  at  a  high  level  of  abstraction.  More  tasks  and

refinements of these tasks would be natural next  steps  […].” (SHNEIDERMAN, 1996, p.

337).

Figura 11 – Modelo de referência proposto por Card et al. (1999) 

Fonte: Valiati (2008, p. 19).
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O processo de criação de visualizações, segundo Ware (2013, p. 4), é composto por

quatro  estágios  básicos  que  se  retroalimentam:  coleta  e  armazenamento  dos  dados;  pré-

processamento computacional para transformar os dados em algo mais fácil de manipular,

neste  estágio  geralmente  se  realiza  algum  tipo  de  filtragem  nos  dados  disponíveis;

transformação dos dados selecionados, geralmente com recursos da computação gráfica, em

uma apresentação visual que, idealmente, deve permitir manipulações por parte dos usuários;

e, por fim, a apreensão da informação por intermédio do sistema perceptivo e cognitivo da

pessoa.  De  acordo  com o  autor,  este  processo  está  vinculado  a  um ambiente  social  que

determina  de  maneira  complexa  e  quase  imperceptível  o  que  é  coletado  e  como  isso  é

interpretado (WARE, 2013, p. 5). 

É  preciso  ressaltar  que  os  dois  primeiros  estágios,  coleta  e  pré-processamento  de

dados, se apoiam em técnicas de recuperação da informação, de indexação e, sobretudo, de

mineração de dados (data mining) (XAVIER, 2009, p. 52). Mineração de dados

[…] is a knowledge discovery process of extracting previously unknown,
actionable information from very large databases. In details it  is the non-
trivial  extraction  of  implicit,  previously  unknown  and  potentially  useful
information from data. In other words, it is the search from relationships and
global patterns that exist in large databases, but are “hidden” among the vast
amounts of data. These relationships represent valuable knowledge about the
database and objects in the world. (KOPANAKIS; THEODOULIDIS, 2003,
p. 543 e 544).

A criação de visualizações, portanto, depende da aplicação de técnicas como a mineração de

dados para descoberta, extração e tratamento de dados do conteúdo a ser visualizado.

Quadro 1 – Taxonomia proposta por Shneiderman (1996)

Fonte: Adaptado de Shneiderman, 1996, p. 337-339
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Os pesquisadores Card, Mackinlay e Shneiderman apresentaram no livro “Readings in

Information Visualization: Using vision to think”, publicado em 1999, uma classificação com

base nas seis variáveis da retina (six retinal variables) propostas por Bertin (1983) que indica

tipos  de  representações  e  suas  melhores  aplicações  (CARD,  2009,  p.  194).  A figura  12

apresenta:

[…]  Bertin's  six  "retinal  variables"  separated  into  spatial  properties  and
object properties according to which area of the brain they are believed to be
processed  (KOSSLYN,  1994).  They are  sorted  according  to  whether  the
property is  good for  expressing the extent  of  a  scale  (has  a  natural  zero
point), or whether its principal use is for differentiating marks [...]. (CARD,
2009, p. 194).

Card (2009, p. 194) indica que essas propriedades da retina estão atreladas ao processamento

em pré-atenção (preattentive processing).

Estudos da Psicologia mapearam propriedades visuais que são processadas em estado

de pré-atenção (preattentive) agrupando-as em quatro categorias:  forma, cor,  movimento e

posição espacial (MAZZA, 2009, p. 35). Ware (2013, p. 154 e 155) e Mazza (2009, p. 35-38)

apresentam alguns exemplos de manifestações destas categorias organizados abaixo: 

• Forma:  orientação,  comprimento,  largura/espessura,  tamanho,  curvatura,

agrupamento espacial, marcas adicionadas, formato e quantidade;

• Cor: matiz (hue) e intensidade;

• Movimento: piscar (flicker) e direção;

• Posição espacial: profundidade, posição em duas dimensões.

Estas  propriedades  perceptivas  subsidiam  a  criação  de  estruturas  de  visualização  da

informação, pois podem servir de guia para a codificação ou representação de conteúdos de

maneira a facilitar sua percepção.

As estruturas  de visualização da informação,  ou visualizações,  podem ter  diversas

Figura 12 – Propriedades da retina.

Fonte: Card, 2009, p. 194.
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características  e  inspirações,  portanto,  é  impraticável  mapear  todos  os  tipos  existentes.

Todavia, foi desenvolvido um trabalho de identificação dos tipos de visualizações aplicadas a

sistemas de recuperação da informação mais mencionados na literatura consultada. Com base

nos estudos de Shiri (2008), Dias (2007) e Vieira e Corrêa (2011), foi elaborado o quadro 2,

que traz alguns dos tipos de visualizações mais comuns. As estruturas contidas no quadro

ampararam a análise da literatura sobre visualizações aplicadas a sistemas de recuperação da

informação desenvolvida na seção 7 e suas subseções.

Colin Ware, no livro “Information Visualization: Perception for Design”, ao  ir além

das teorias oriundas da psicologia e linguística, buscando fundamentação também nas

neurociências, apresenta um diagrama referente ao sistema neural de um primata superior

(figura 13) para argumentar que o cérebro 

[…]  is clearly not an undifferentiated mass; it is more like a collection of
highly specialized parallel processing machines with high-bandwidth
interconnections. The entire system is designed to extract information from
the world in which we live, not from some other environment with entirely
different physical properties. (WARE, 2013, p. 11).

Embora o esquema seja referente a um macaco, o autor afirma que estudos de Zeki (1992) e

também Milner e Goodale (1995)  indicam que há boas evidências de que os humanos

possuem as mesmas estruturas encontradas nos macacos,  pois  “[…]  specific patterns of

blindness occur that point to the same areas having the same functions in humans and

animals; for example, if the brain is injured in area V4, patients suffer from achromatopsia”

(WARE, 2013, p. 11). 

Quadro  2  –  Tipos  de  visualizações  mais
comuns.

Fonte:  Dias  (2007),  Shiri  (2008)  e  Vieira  e
Correa (2011).

Linha de tempo

Árvore

Mapa

Mapa conceitual

Nuvem

Diagrama de Venn (Venn diagram)

Gráfico de Dispersão ou pontos (scatterplot graphs)

Rede (network )

Fisheye

Diagramas em geral (como E-R) (diagrams)

Gráfico em barra (bar charts)

Gráfico de setor (pie charts)

Texto & Imagem (text and image composition)

Painéis (dashboards)
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Ainda  com  base  na  neurofisiologia,  o  autor  defende  que  boa  parte  da  percepção

humana é transcultural (cross-cultural), argumentando que a

[…] interaction of the growing nervous system with everyday reality leads to
a more or less standard visual system. This should not surprise us; the
everyday world has ubiquitous properties that are common to all
environments. All earthly environments consist of objects with well-defined
surfaces, surface textures, surface colors, and a variety of shapes. Objects
exhibit temporal persistence—they do not randomly appear and vanish,
except when there are specific causes. At a more fundamental level, light
travels in straight lines and reflects off surfaces in certain ways. The law of
gravity continues to operate. Given these ubiquitous properties of the
everyday world, the evidence suggests that we all develop essentially the
same visual systems, irrespective of cultural milieu. (WARE, 2013 p. 11).

Sendo assim, por mais que existam diferenças culturais, o sistema perceptivo humano será

sempre muito parecido, em parte por conta do próprio código genético humano, e pelo fato de

que as pessoas, seja em Manhattan ou em alguma aldeia no interior da Zâmbia, estão em

contato com um mundo de características físicas semelhantes. O autor conclui afirmando que

“The key implication of this is that, because we all have the same visual system, it is likely

Figura 13 - Diagrama das principais vias neurais (neural pathways) de 
um macaco.

Esse diagrama pretende ilustrar a complexidade estrutural do sistema
visual. V1 a V4 referem-se a áreas visuais 1  a 4; PO, área parieto-
occipital; MT, área do temporal médio; IT córtex inferotemporal.  
Fonte: Ware (2013, p. 10).
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that we all see in the same way, at least as a first approximation. Hence, the same visual

designs will be effective for all of us” (WARE, 2013, p. 11).

O aspecto transcultural defendido por Colin Ware se refere, sobretudo, às capacidades

perceptivas de baixo nível (low-level) como, por exemplo, interpretar que uma linha ligando

objetos significa conexão (WARE, 2013, p. 220). O autor indica que a transculturalidade da

percepção humana, contudo, não implica que seja possível ignorar todas diferenças culturais:

Different cultures have created their own distinctive symbol sets. An Asian
student in my laboratory was working on an application to visualize changes
in computer software. She chose to represent deleted entities with the color
green and new entities with red. I suggested to her that red is normally used
for  a  warning,  while  green  symbolizes  renewal,  so  perhaps  the  reverse
coding  would  be  more  appropriate.  She  protested,  explaining  that  green
symbolizes  death in  China,  while  red  symbolizes  luck and good fortune.
(WARE, 2013, p. 16)

Reconhecer  as  diferenças  de  costumes  e  práticas  é  imprescindível  para  a  criação  de

visualizações.  Vários símbolos gráficos são característicos de uma comunidade como,  por

exemplo, o grafite de rua ou os símbolos gráficos que surgem na Internet (WARE, 2013, p.

16). 

Assim, cada comunidade apresenta certa fluência na interpretação e na criação de seus

símbolos. Radiologistas têm facilidade para analisar chapas de raios-X e Estatísticos para criar

e interpretar diferentes tipos de gráficos (WARE, 2013, p. 16). Com base nisso, é possível

pensar num exemplo: ao produzir visualizações para geólogos pode ser interessante utilizar

grafismos já inseridos nas práticas da geologia, como os mapas de contorno (contour maps),

neste caso, utilizar gráficos 3D para representar relevo pode não trazer benefícios, pois os

mapas de contorno estão inseridos e dominam a cultura e treinamento cartográfico (WARE,

2013, p. 16). Isto remete à transferência de habilidade (skill transfer):

If we know that our users are cartographers, already good at reading terrain
contour maps, we can display other information, such as energy fields, in the
form of contour maps. (WARE, 2013, p. 220).

Dessa  maneira,  os  símbolos  e  grafismos  amplamente  aceitos  num  determinado  domínio

podem  ser  utilizados  fora  do  seu  contexto  original  para  reduzir  o  esforço  cognitivo,

funcionando na forma de analogias ou metáforas visuais que promovem essa transferência de

habilidade.

De acordo com Ware (2013, p. 21), a percepção visual humana pode ser dividida em

três estágios. No primeiro, ocorre o processamento paralelo que extrai propriedades de baixo

nível da cena visual.

This parallel processing proceeds whether we like it or not and is largely
independent of what we choose to attend to (although not where we look). It
is also rapid. If we want people to understand information quickly, we should
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present it in such a way that it can be easily detected by these large, fast
computational systems in the brain. (WARE, 2013 p. 21).

No estágio seguinte, é possível o reconhecimento de padrões, onde processos ativos dividem

o que é visto entre regiões e padrões simples como contornos e áreas com mesma cor ou

textura. 

The pattern-finding stage of visual processing is extremely flexible,
influenced both by the massive amount of information available from Stage
1 parallel processing and by the top-down action of attention driven by visual
queries. (WARE, 2013, p. 21).

O terceiro estágio atua sob demanda do estado de atenção, isto é, nele ocorrem buscas visuais

(visual searches) conscientes (WARE, 2013, p. 22). O  que está sendo visto é guardado na

memória visual de trabalho (visual working memory) e isto implica que apenas uns poucos

objetos podem ser memorizados por vez (WARE, 2013, p. 22).

É imprescindível mencionar  com  mais  detalhes  os estados de pré-atenção

(preattentive) e atenção (attention). Segundo Fekete et al. (2008, p. 7), o processamento em

pré-atenção é feito pelo sistema visual de baixo nível. Mencionado no início desta seção,  o

estado de pré-atenção é caracterizado pela percepção quase independente de atenção, isto é,

neste estado alguns atributos visuais, como cor, forma, orientação ou tamanho são percebidos

quase instantaneamente e com pouca ou nenhuma intervenção da consciência (MAZZA,

2009, p. 34; WARE, 2013, p. 154). Já o estado de atenção implica uma atividade consciente

em que todo o sistema perceptivo visual “is being constantly tuned from top to bottom based

on our expectations and on what will be most useful to us” (WARE, 2013, p. 22). Ainda de

acordo com o autor, o estado de atenção é um multifacetado e invasivo conjunto de processos

orgânicos que pode agir em todos os estágios mencionados acima, atuando de forma a adaptar

a percepção ao que se quer encontrar (WARE, 2013 p. 22).

Outra teoria que busca explicar características da percepção visual humana é a Teoria

Gestalt (FEKETE et al., 2008, p. 7). Desenvolvida no início do século XX na Alemanha, é

formada por um conjunto de leis da percepção de padrões (WARE, 2013, p. 181). Segundo

Fekete et al. (2008, p. 8), ela é baseada nos seguintes princípios: 

Proximity Things that are close together are perceptually grouped together;
Similarity Similar elements tend to be grouped together;
Continuity Visual elements that are smoothly connected or continuous tend
to be grouped;
Symmetry Two symmetrically arranged visual elements are more likely to
be perceived as a whole;
Closure A closed contour tends to be seen as an object;
Relative Size  Smaller  components  of  a  pattern  tend  to  be  perceived  as
objects whereas large ones as a background. (FEKETE  et al.,  2008, p. 8,
grifo do autor).

Assim, ao considerar teorias como processamento em pré-atenção e Gestalt,  a VI objetiva
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produzir  representações  visuais  que  explorem  as  capacidades  perceptivas  humanas  para

aprimorar a aquisição da informação.

Um dos grandes benefícios do uso de visualizações é possibilitar que uma enorme

quantidade de informação possa ser rapidamente interpretada e utilizada na tomada de decisão

(WARE, 2013, p. 2 e 3). Freitas et al. afirmam que

[...]  as  técnicas  de  VI  buscam representar  graficamente  os  dados  de  um
determinado  domínio  de  aplicação  de  modo  que  a  representação  visual
gerada explore a capacidade de percepção do homem e este,  a partir  das
relações  espaciais  exibidas,  interprete  e  compreenda  as  informações
apresentadas e, finalmente deduza novos  conhecimentos.  (FREITAS  et al.,
2001, p. 144).

De acordo com Barreto (2013), a “[...] visualização da informação procura reduzir ao mínimo

o 'estresse cognitivo' do receptor na mediação deste com o espaço do saber. A partir desta

interatuação um conteúdo é potencialmente percebido por um receptor leitor”. Colin Ware

afirma que “We use visualizations because they help us solve problems faster or better, or they

let us learn something new, and these activities usually have monetary value” (WARE, 2013,

p. 23).

Estudos em torno da produção e uso de visualizações não são exclusividade da VI,

sendo  também  desenvolvidos,  por  exemplo,  pela  Visualização  Científica  (Scientific

Visualization) e a Visualização de Dados (Data Visualization). Embora boa parte da literatura

em torno do uso de visualizações não faça distinção entre elas, Tamara Munzner (2008, p.

149), avisa que as duas primeiras são diferentes, pois, é Visualização da Informação “when

the  spatial  representation  is  chosen”  e  é  Visualização  Científica  “when  the  spatial

representation  is  given”.  Ainda  segundo  a  autora,  essa  diferença  entre  elas  pode  ser

observada, por exemplo, na  Visualization Conference  (IEEE-VIS) do  Institute of Eletrical

and  Eletronic  Engineers  (IEEE),  que,  em  1995,  ganhou  uma  subdivisão  dedicada  à

Visualização  da  Informação  (IEEE-InfoVis)  enquanto  a  “IEEE-VIS”  passou  a  ter  foco

somente na Visualização Científica (MUNZNER, 2008, p. 149). A Visualização de Dados é

mais vaga, pois, enquanto Friendly (2009, p. 2) dá a entender que ela seria mais específica

que VI, Petrik e Skala (2009, p. 1) e Stephen Few (2007) a tratam como mais abrangente. 

Pouco mencionada, mas explorada por autores como Slavomir Petrik e Vaclav Skala

(2009) e  também Gábor Berend e Richárd Farkas  (2013),  a  Visualização de Documentos

(Document Visualization),  tem como foco visualizar “results  of  search queries within text

document or collection of documents” (PETRIK; SKALA, 2009, p. 2). De acordo com Gan

et. al. 

Document visualization is a class of the information visualization techniques
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that transforms textual information such as words, sentences, documents and
their  relationships into a visual  form,  enabling users  to  better  understand
textual  documents  and to  lessen  their  mental  workload  when  faced  with
substantial quantity of avaiable textual documents. (GAN et al., 2014, p. 19).

Sendo assim, trata-se de um grupo de técnicas inserido no escopo da VI e não um ramo

autônomo de estudos. 

Muito parecida com a Visualização de Documentos,  a Visualização de Texto (Text

Visualization) tem foco na apresentação visual do conteúdo de um texto ou de conjuntos de

textos em vias de facilitar a compreensão e aprendizado, pois “[...] there is strong empirical

evidence  indicating  that  people  learn  better  with  a  combination  of  text  and  illustration

(visualization) than with text alone.” (ANGLIN et al., 2004; LEVIE; LENTZ, 1982  apud

NUALART-VILAPLANA; PÉREZ-MONTORO; WHITELAW, 2014, p. 224).

 Às vezes confundida com a Visualização da Informação, a Arquitetura da informação

é definida por Rosenfeld e Morville como:

1. The structural design of shared information environments.
2. The combination of organization, labeling, search, and navigation systems
within web sites and intranets.
3. The art and science of shaping information products and experiences to
support usability and findability.
4. An emerging discipline and community of practice focused on bringing
principles of design and architecture to the digital landscape. (ROSENFELD;
MORVILLE, 2006, p. 4)

Barreto (2013) distingue as duas:

Uma arquitetura da Informação faz a administração do espaço de informação
e sua organização interna para o receptor interagir  com o conteúdo. Uma
organização da estrutura do espaço de um web site,  sua condição textual e
imagética,  suas  etiquetas  de  significação  e  categorização  do  conteúdo.  A
arquitetura de informação é o desenho do formato da interface mediadora no
acesso ao conteúdo; uma interface para facilitar a interação com um espaço.
Já a visualização da Informação tem por objetivo o estudo das principais das
formas de representação usadas para apresentação visual das inscrições deste
conteúdo.  As  técnicas  de  visualização  buscam  adequar  o  espaço  de
informação para uma apreensão visual pelo olhar que apareça melhor para a
apreensão da mensagem. A visualização da informação procura reduzir ao
mínimo o “estresse cognitivo” do receptor na mediação deste com o espaço
do saber. A partir desta interatuação um conteúdo é potencialmente percebido
por um receptor leitor. (BARRETO, 2013).

O autor sintetiza: “[...]  se a arquitetura da informação visa a melhor interface dentro de um

espaço informacional,  a  visualização  quer  colocar  nesta  interface  uma afetividade  para  o

olhar." (BARRETO, 2013). Assim, conforme as definições apresentadas ao longo desta seção,

pode-se  concluir  de  maneira  simplificada  que  a  Arquitetura  da  Informação  trata  da

organização de espaços informacionais, enquanto a Visualização da Informação busca meios

de representar graficamente objetos informacionais.

De acordo com Eick  (2001),  nas  palavras  de  Herrero-Solana  e  Hassan (2006),  os
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estudos da VI com foco nas interfaces de sistemas de recuperação da informação têm como

objetivo  “[...] la  creación  de  interfaces  visualmente  ricas  para  ayudar  al  usuario  a

comprender y navegar a través de espacios de información complejos”. Para Xavier (2009, p.

44), as “interfaces visuais para a recuperação da informação” devem auxiliar “o usuário a

compreender, proporcionando-o uma ‘grande imagem geral’ de todo o conjunto documental”

e  “navegar,  possibilitando-o  a  localizar  e  recuperar  documentos  que  satisfaçam  suas

necessidades  informacionais  através  da  exploração visual  e  a  interação com a  interface”.

Segundo  o  autor,  as  interfaces  de  navegação  são  dependentes  do  espaço  informacional

(XAVIER, 2009, p. 20), que 

[…] pode ser constituído por características intrínsecas como palavras-chave,
citações, hiperlinks e autores; ou extrínsecas: como catálogos de assuntos e
Tesauros.  Pode  ainda  possuir  ambos  os  atributos.  Uma  importante
propriedade  do  espaço  é  a  distância  entre  dois  objetos  no  conjunto
documental capaz de, por exemplo, definir caminhos mais curtos entre links
em sistemas baseados em hiperlink. (XAVIER, 2009, p. 19).

Assim, a VI aplicada a interfaces de navegação seria viabilizada por meio da criação de um

espaço informacional que se baseie, por exemplo, nas propriedades da retina para representar

atributos relativos aos objetos informacionais que constam no SRI.

Jin  Zhang (2008,  p.  13),  autor  do  livro  “Visualization  for  Information  Retrieval”,

afirma  que  a  visualização  aplicada  à  recuperação  da  informação  (information  retrieval

visualization) se refere ao processo que transforma dados abstratos invisíveis e suas relações

semânticas em uma apresentação visual que permite aos usuários uma melhor interação com o

processo de busca. Ele aponta que os "[...] benefits of applying visualization to information

retrieval can range from using perceptual ability,  to reducing cognitive workload,  and to

enhancing new retrieval effectiveness" (ZHANG, 2008, p. 13). 

Assim,  a  aplicação de técnicas  de visualização possibilitaria  o  surgimento de uma

variedade de novas formas de abordar a recuperação da informação (ZHANG, 2008, p. 15). O

autor  ainda  comenta  que  uma  das  principais  características  do  uso  de  visualizações  na

recuperação da informação é que a:

Spatialization  or  visualization  of  an  abstract  information  space  opens  a
promising territory for the rich expressions of the information space. It can
make  full  use  of  spatial  properties  such  as  a  point,  line,  plane,  distance,
direction,  etc.  to  describe  and  illustrate  objects,  objects  contents,  objects
contexts, and the semantic relationships of objects. (ZHANG, 2008, p. 14).

Portanto, a visualização aplicada à recuperação da informação pode transformar o processo de

encontrar informações em uma tarefa simples e intuitiva, pois busca promover uma interação

com SRI que não exija complexos conhecimentos  técnicos nem grande esforço cognitivo

(ZHANG, 2008, p. 15).
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A visualização  aplicada  à  recuperação  da  informação  propõe  a  combinação  das

vantagens que os modelos de interação por navegação e por pesquisa oferecem (ZHANG,

2008, p. 16). De acordo com Zhang (2008, p. 16), há três paradigmas da visualização aplicada

à recuperação da informação que norteiam a fusão dos modelos de navegação e pesquisa: o

paradigma pesquisa-navegação (query searching and browsing),  que consiste em submeter

uma expressão de busca ao SRI cujo resultado será apresentado como uma visualização que

permitirá ao usuário “[…] follow up with browsing to concentrate the visual space for more

specific information” (ZHANG, 2008, p. 16); o paradigma navegação-pesquisa (browsing and

query searching), no qual o usuário tem acesso a uma interface de navegação que apresenta a

visão global do conteúdo do SRI que pode ser pesquisada por meio de uma expressão de

busca, resultando no realce ou reapresentação dos itens recuperados; e o terceiro paradigma,

apenas-navegação  (browsing  only  paradigm),  conforme  o  nome  indica  é  o  modelo  de

navegação que faz uso de visualizações. 

De acordo com Zhang (2008, p. 16), o modelo de interação por pesquisa não pode ser

traduzido em um paradigma de visualização aplicada à recuperação da informação porque ele

não demonstra  aderência às técnicas de visualização,  pois “[...]  does not  require a visual

space”. Contudo, técnicas de visualização da informação podem ser utilizadas para auxiliar a

criação  e  especificação  da  pesquisa  (ZHU;  CHEN,  2005,  p.  160)  e  também  para  a

apresentação de resultados de pesquisa, como propõem Nguyen e Zhang (2006). Conforme

esclarecem Morville e Callender (2010, p. 10) “[...] we’re finally starting to see real progress

at the intersection of information visualization and  search, where rich results can provoke

exploration, insight, and understanding”.

Quanto  à  categorização  das  visualizações  aplicadas  à  recuperação  da  informação,

Börner e Chen (2002, p. 2) apontam para três cenários de emprego em bibliotecas digitais:

apoiar a análise de resultados de recuperação, entendimento de correlações entre documentos

recuperados e refinamento da busca; proporcionar uma visão geral do conteúdo de modo a

facilitar a navegação; e visualizar dados sobre interação do usuário em relação ao conteúdo

disponibilizado com o objetivo de aprimorar o sistema. Com base neles, Shiri (2008, p. 766)

propôs  quatro  categorias  de  aplicações:  visualização  para  formulação  e  modificação  de

pesquisa,  visualização  com  foco  em  resultados  de  busca,  visualização  com  foco  em

representação de coleções e visualização de relevância. Como estas categorias aparentam ter

aplicabilidade para sistemas de recuperação da informação em geral, foi com base nelas que

foi definida a organização do material levantado nesta pesquisa.

Estudos demonstram que o uso de visualizações ou interfaces gráficas pode aprimorar
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a usabilidade de sistemas de recuperação da informação. Nielsen (1993 apud VALIATI, 2008,

p.  14),  afirma  que  usabilidade  agrega  características  como  facilidade  de  aprendizagem,

rapidez no desenvolvimento e conclusão de tarefas, reduzida taxa de erros e alta satisfação no

uso.  Sutcliffe,  Ennis  e  Hu  (2000,  p.  741),  ao  verificarem  a  interação  de  usuários  com

interfaces  visuais  para  recuperação  da  informação,  concluem  que  elas  contribuem

positivamente para a usabilidade. A aplicação de técnicas de visualização da informação em

sistemas de recuperação da informação também pode resultar em melhora na performance de

busca, conforme indica experimento desenvolvido por Yuan (2011, p. 2).

Apesar de sua aplicação na recuperação da informação mostrar-se promissora, a VI

não pode ser considerada como uma solução universal, portanto, é preciso reconhecer suas

limitações. Bresciani e Eppler  (2009, p. 167) comentam que, apesar do “[...] notable number

of publications on the benefits of using visualization in a variety of fields [...]”, apenas alguns

poucos “[...]  studies have so far investigated the possible pitfalls of graphic depictions used

for communication or reasoning”. Os autores indicam algumas questões:

Enthusiastic  designers  may,  for  example,  fail  to  consider  the  economic
aspects  of their visual creations (such as creation, use and maintainability
costs).  Previous  studies  have  demonstrated  that  visualization  is  costly  to
produce in terms of time and other economic resources (money, equipment,
know-how,  etc.).  In  this  context,  various  authors  emphasize  the  need  for
quantifiable measures of the quality of a visualization in order to determine
whether  it  is  fit  for  use  (van  Vijk  2006).  […] Another  often  overlooked
disadvantages  is  that  visualization  may be  ambiguous  due  to  its  intrinsic
conciseness and abstraction, as it conveys condensed concepts or information
in  a  much  more  encoded  way  than  an  equivalent  text.  Lastly,  the
interpretation of a visual form can depend on the familiarity of the observer
and on his or her previous experience with it. In fact,  a priori positive or
negative exposure to a graphic representation may determine expectations
and attitude. (BRESCIANI; EPPLER, 2009, p. 178, grifos do autor).

Sutcliffe, Ennis e Hu (2000, p. 762), por exemplo, constatam no artigo “Evaluating

the Effectiveness of Visual User Interfaces for Information Retrieval” que  “[...] good visual

design may be no panacea for poor search performance [...]”. Assim, se um SRI não é capaz

de recuperar informações com eficiência,  seja por culpa de aspectos técnicos inerentes ao

software, ou por conta de falhas na indexação e/ou representação das informações contidas

nele, as técnicas de visualização da informação farão pouca ou nenhuma diferença, pois se

aplicariam apenas na camada mais superficial do sistema, isto é, em nível de interação com

representações  das  informações.  Essas  questões  permitem  constatar  que  o  uso  de

visualizações  não  deve  ser  encarado  como  uma  solução  pronta  para  todas  as  situações

informacionais,  mas  sim como um recurso que  pode ou não ser  o  mais  adequado e  que

demanda um certo grau de planejamento para garantir sua eficácia.
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Conforme visto,  estudos da percepção desenvolvidos em áreas como Psicologia e

neurociências, identificaram que algumas propriedades visuais, como cor, forma, movimento

e posição espacial, são processadas pelas pessoas ainda em estágio de pré-atenção, isto é, são

percebidas mais ou menos inconscientemente (MAZZA, 2009 p. 35). A VI, por sua vez,

objetiva criar meios que estimulem o sistema sensorial visual humano de maneira a provocar

o estado de atenção, conforme propõe Colin Ware:

One of the more radical ideas in this book is that the effects of attention can
be propagated outside of the brain into the world through cleverly designed
interactive visualizations that cause information we are interested in to be
highlighted on the screen. (WARE, 2013 p. 22).

Para o autor, “[...]  the science of perception can provide a scientific basis for design rules,

and it can suggest entirely new design ideas and methods for displaying data that have not

been tried before” (WARE, 2013, p. 17). Sendo assim, a VI demonstra potencial para fornecer

estudos sobre a concepção de interfaces de sistemas de recuperação da informação que sejam

mais adequadas à percepção humana, isto  é,  que considerem as características  do aparato

visual do usuário para proporcionar uma melhor interação e, consequentemente, um melhor

atendimento da necessidade informacional que motivou o uso do sistema.
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6 METODOLOGIA

O método escolhido para  verificar  os  aportes  da  Visualização da  Informação para

sistemas de recuperação da informação foi a pesquisa bibliográfica, que “[...] é desenvolvida

com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.”

(GIL, 2002, p. 44). O tema foi explorado por meio de uma abordagem qualitativa do material

levantado em que foram identificados e analisados estudos sobre técnicas de visualização da

informação aplicadas a interfaces  de sistemas de recuperação da informação.  Os modelos

básicos de interação com sistemas de recuperação da informação e os três paradigmas da

visualização  aplicada  à  recuperação  da  informação  apresentados  nas  seções  anteriores

delimitam o eixo temático desta pesquisa.

Foram estabelecidos dois objetivos para a verificação dos aportes da Visualização da

Informação para sistemas de recuperação da informação:  um direcionado às  interfaces  de

navegação  e  de  pesquisa,  orientado  sobretudo  à  visualização  aplicada  à  descrição  de

resultados  de  buscas  em  sistemas  de  recuperação  da  informação  e  outro  que  busca  a

construção de estratégias e boas práticas que possam ser incorporadas ao design de interfaces

de sistemas de recuperação da informação. O recorte dado ao tema se concentra no modo de

interação do usuário com o SRI,  que atua como ponto de partida para a  categorização e

organização do material levantado.

Por meio de pesquisa na Internet foram identificadas e selecionadas dez fontes que se

mostram relevantes e pertinentes ao tema proposto. Dentre os escolhidos constam periódicos,

bibliotecas  digitais  e  publicações  resultantes  de  eventos  relacionados  à  Visualização  da

Informação e à Ciência da Informação. Assim, buscou-se verificar o que vem sendo produzido

sobre VI aplicada a sistemas de recuperação da informação e como isto vem sendo abordado

no âmbito da Ciência da Informação.

Dentre as fontes de VI foi identificado e selecionado o periódico  Transactions on

Visualization and Computer Graphics  (TVCG) criado em 1995 pelo  Institute of Electrical

and  Eletronics  Engineers  Computer  Society (IEEE-CS) que  é  um  dos  mais  relevantes,

apresentando fator de impacto de 1.919 (Fonte:  http://www.scijournal.org/impact-factor-of-

IEEE-T-VIS-COMPUT-GR.shtml.  Medição em 2013). Também foi incluído o evento IEEE

Symposium  on  Information  Visualization  que  em  2006  passou  a  ser  chamado  IEEE

Information Visualization Conference (InfoVis) e a ter suas publicações lançadas dentro da

TVCG. O evento iniciado em 1995 como parte da  Visualization Conference (IEEE-VIS) é

patrocinado pelo Institute of Electrical and Eletronics Engineers Computer Society Techinical

Committee on Visualization and Graphics.
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Da área de Ciência da Informação, o Journal of Information Science (JIS), ativo desde

1979, cujo fator de impacto é 1.087 (Fonte:  http://jis.sagepub.com/. Medição em 2013); o

Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST), criado em 1950

pela hoje  Association for Information Science and Technology (ASIS&T) que apresenta o

fator de impacto de 2.230 (Fonte: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2330-

1643.  Medição  em  2013);  e  a  Annual  Review  of  Information  Science  and  Technology

(ARIST), mantida pela ASIS&T de 1966 até 2011, quando foi descontinuada, e tem o fator de

impacto  de  1.727  (Fonte:  http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1550-

8382/issues. Medição em 2013).

Também foram selecionadas  a  biblioteca  digital  Cite  Seer  X,  dotada  de  um vasto

acervo que conjuga artigos das áreas de Computação e Ciência da Informação; a Base de

dados referencial de artigos de periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI), que é uma

valiosa fonte que indexa artigos dos principais periódicos brasileiros, e a Biblioteca Digital

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD-IBICT). Por fim, foram selecionadas as produções

resultantes  dos  eventos  Encontro  Nacional  de  Pesquisa  em  Ciência  da  Informação

(ENANCIB) e do  Joint Conference on Digital Libraries (JCDL) que combina em uma só

conferência dois eventos que eram realizados separadamente, a Digital Libraries Conferences

que era mantida pela Association for Computing Machinery (ACM) e o Advances in Digital

Libraries Conferences do IEEE-CS.

Como  a  proposta  desta  pesquisa  é  verificar  os  aportes  da  VI  para  sistemas  de

recuperação da informação, foi definida a expressão de busca Information Visualization AND

Information  Retrieval  e  sua  versão  em  português  Visualização  da  Informação  AND

Recuperação  da  Informação.  A estratégia  de  busca  empregada  para  explorar  as  fontes

consistiu  em pesquisar  pelas  expressões  de  busca  mencionadas  acima nos  campos menos

restritivos dos formulários avançados de pesquisa das fontes selecionadas.  O levantamento

realizado no dia 01 de maio de 2014 apresentou os resultados constantes no quadro 3. Como o

total  de  1.519  resultados  é  extenso  demais  para  a  análise  qualitativa  proposta,  fez-se

necessário propor ajustes na estratégia de busca.

A saída encontrada foi utilizar campos mais restritivos nos formulários de pesquisa

Quadro 3 - Primeiro resultado do levantamento bibliográfico.

Fonte: Elaboração Própria. Data do levantamento 01/05/2014.

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2330-1643
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)2330-1643
http://jis.sagepub.com/
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avançada nas fontes com maior volume retornado:  Cite Seer X e  Journal of the Association

for  Information  Science  and  Technology (JASIST).  Optou-se  efetuar  a  busca  através  dos

resumos (abstract), pois condensam o tema e os conceitos utilizados nos artigos, e porque

outros campos mais restritivos retornam resultados nulos. Ao substituir a busca no campo

“text” pelo campo “abstract” no Cite Seer X foram retornados 39 documentos. A medida foi

repetida no Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) que

passou a indicar 12 resultados. O novo total passou a ser:

A redução  do  total  de  documentos  recuperados  possibilitou  o  início  da  etapa  de

verificação de repetições de resultados entre as fontes. O Cite Seer X apresenta 2 resultados já

encontrados no periódico Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG). A

JCDL,  por  ser  uma  conferência  que  combina  dois  eventos  que  eram  realizados

separadamente,  tem suas publicações divididas em duas bibliotecas digitais  (IEEE  Xplore

digital library e ACM  digital library). Das 64 referências recuperadas na biblioteca digital

ACM, 18 já haviam sido recuperadas na consulta realizada na biblioteca digital IEEE Xplore

que retornara 25 referências – das quais 3 puderam ser desconsideradas pois se referem à

introdução dos Anais do evento e apresentações de  workshops. Nesta etapa também foram

identificadas referências que não levam a textos científicos. A pesquisa na  Transactions on

Visualization and Computer Graphics apresenta 8 resultados que não se referem a artigos

(índices e elementos pré-textuais); ARIST apresenta 6 referências que não levam a artigos

(lista de colaboradores e introduções). Assim, o novo quantitativo é:

Como o novo quantitativo de 252 documentos é um volume possível de ser analisado

qualitativamente e em tempo hábil, foi dado início a avaliação dos títulos, resumos e palavras-

chave  das  obras  recuperadas  com  o  objetivo de  identificar  quais  destes  documentos

efetivamente  tratam  de  técnicas  de  visualização  da  informação  aplicadas  a  sistemas  de

Quadro 4 – Segundo resultado do levantamento bibliográfico.

Fonte: Elaboração Própria. Data do levantamento 01/05/2014.

Quadro 5 – Resultado atual do levantamento bibliográfico.

Fonte: Elaboração Própria. Data do levantamento 01/05/2014.
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recuperação da informação. Esta seleção é necessária para desconsiderar artigos que, embora

recuperados  por  meio  de  uma  expressão  de  busca  específica,  não  tratam diretamente  de

visualização da informação aplicada à recuperação da informação, pois funções de consulta

por proximidade de ocorrência de termos ou características  de indexação empregadas nas

fontes podem apontar para artigos que não tenham utilidade para a pesquisa. Por meio dela,

foi possível evitar estudos que tratem de aspectos mais gerais ou técnicos da recuperação da

informação como, por exemplo, proposição de algorítimos. A seleção resultou num total de 58

artigos (quadro 6) que apresentam estudos que efetivamente atendem ao eixo temático desta

pesquisa. 

A organização e  classificação do material  selecionado tem como base os  modelos

básicos  de  interação  com SRI,  os  paradigmas  da  visualização  aplicada  à  recuperação  da

informação e também os objetivos propostos nesta pesquisa. Os três cenários de aplicação de

interfaces visuais em bibliotecas digitais (digital libraries – DL) sugeridos por Börner e Chen

(2002, p. 2) tiveram peso fundamental para a definição da organização do material:

(1)support  the  identification  of  the  composition  of  a  retrieval  result,
understand the interrelation of retrieved documents to one another, and refine
a search; (2) gain an overview of the coverage of a digital library and to
facilitate browsing; (3)visualize user interaction data in relation to available
documents in order to evaluate and improve DL usage. (BÖRNER; CHEN,
2002, p. 2).

Contribuíram  também  as  quatro  categorias  de  aplicação  de  visualizações  em  bibliotecas

digitais  propostas  por  Shiri  (2008,  p.  766)  que  consideram  a  função  esperada  para  a

visualização e também o que é visualizado:  visualização para formulação e modificação de

pesquisa,  visualização  com  foco  em  resultados  de  busca,  visualização  com  foco  em

representação de coleções e visualização de relevância. 

Foram  definidas  quatro  categorias  para  classificação  da  literatura  selecionada

conforme aplicação das técnicas de visualização da informação. Dentre elas, três são baseadas

no  modelo  de  interação  utilizado:  “Visualização  da  informação  aplicada  à  interação  por

pesquisa”; “Visualização da informação aplicada à interação por navegação”; “Visualização

da  informação  aplicada  à  interação  por  navegação  e  por  pesquisa”.  A “Visualização  da

informação aplicada a sistemas de recuperação da informação com foco em análise visual” foi

estabelecida  com  base  num conjunto  de  estudos  cuja  característica  em comum  é  que  a

Quadro 6 – Quantitativo de documentos selecionados.

Fonte: Elaboração Própria.
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visualização não é uma ferramenta para analisar e acessar documentos, mas sim o resultado

final da recuperação. A elas foi adicionada uma que reflete características próprias do material

levantado: “Pesquisas de avaliação ou revisões de literatura”.

As  categorias  “Visualização  da  informação  aplicada  à  interação  por  navegação”,

“Visualização  da  informação  aplicada  à  interação  por  pesquisa”  e  “Visualização  da

informação  aplicada  à  interação  por  navegação  e  por  pesquisa” foram  subdividas  em

subcategorias  que  se  referem  ao  que  é  visualizado.  Elas  foram  baseadas  nas  categorias

propostas por Börner e Chen (2002) e Shiri (2008, p. 766) mencionadas no parágrafo anterior,

mas considerando as especificidades dos estudos analisados. Assim, a categoria que trata de

interação  por  navegação  tem  as  subcategorias  “visualização  de  coleções  ou  tesauros”,

“visualização de relações entre documentos”, “visualização de documentos ou metadados” e

“visualização  de  múltiplas  características  de  coleções”.  Já  a  que  trata  de  interação  por

pesquisa:  “visualização  de  resultados  de  pesquisas  em  relação  à  expressão  de  busca”,

“visualização de relações entre documentos”, “visualização de documentos ou metadados” e

“visualização de múltiplas características de resultados de pesquisa”.

As subcategorias podem se resumidas da seguinte forma:

1. Visualização de coleções ou tesauros: abrange estudos com foco na apresentação da

visão geral de coleções ou tesauros;

2. Visualização  de  relações  entre  documentos: abrange  estudos  com  foco  na

apresentação de relações (semânticas, hierárquicas etc.) entre documentos;

3. Visualização  de  múltiplas  características  de  coleções/resultados  de  pesquisa:

abrange estudos que utilizam visualizações para representar diferentes propriedades de

coleções ou resultados de pesquisa; 

4. Visualização de resultados de pesquisa em relação à expressão de busca: abrange

estudos com foco na apresentação da relação entre os documentos recuperados e a

expressão de  busca  (rankeamento,  proximidade semântica  etc.)  com o objetivo  de

facilitar a “visualização de relevância”;

5. Visualização  de  documentos  ou  metadados: abrange  estudos  com  foco  na

apresentação de conteúdo (ou parte), estrutura ou metadados de documentos.

As  categorias  e  subcategorias,  além  de  ampararem  o  tratamento  do  material  analisado,

representam um esforço para sintetizar as possibilidades de aplicação de visualizações em

sistemas de recuperação da informação relatadas na literatura analisada.

Cabe  ressaltar  que  o  principal  critério  para  a  classificação  em  “navegação”  ou

“pesquisa” é a interação inicial exigida pelo sistema estudado. Os casos em que o usuário
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pode  iniciar  a  interação  tanto  por  navegação  quanto  por  pesquisa  foram  agrupados  na

categoria “Visualização da Informação aplicada à interação por navegação e por pesquisa”. Os

paradigmas da visualização aplicada à recuperação da informação (apresentados na seção 5)

obedecem ao  critério  da  interação  inicial,  isto  é,  o  paradigma “pesquisa-navegação”,  por

exemplo, estaria incluído na categoria “Visualização da Informação aplicada à interação por

pesquisa”.  O principal  objetivo das  categorias  e  subcategorias  mencionadas  ao longo dos

últimos parágrafos é facilitar  a análise do material  levantado e também a organização do

texto.

Conforme mencionado, a categoria “Visualização da Informação aplicada à interação

por navegação e por pesquisa” abrange artigos que apresentem sistemas de recuperação da

informação  que  permitam  interação  tanto  por  navegação  quanto  por  pesquisa.  Já  a

“Visualização da Informação aplicada a sistemas de recuperação da informação com foco em

análise  visual”  abarca  contribuições  que,  embora  tratem  de  VI  aplicada  a  sistemas  de

recuperação da informação, têm foco em análise visual de informações, isto é, visualização de

informações  extraídas  de  conjuntos  de  documentos.  Conforme  visto,  a característica  em

comum dos artigos desta categoria é que a visualização não é uma ferramenta para analisar

(por  exemplo,  julgar  relevância)  e  acessar  documentos,  mas  sim  o  resultado  final  da

recuperação, isto é, pretende sanar a necessidade informacional sem demandar acesso direto

aos itens recuperados (documentos). 

O material  classificado como “Pesquisas  de  avaliação ou revisões  de  literatura”  é

aquele cujos autores não apresentam propostas de aplicação de visualizações em sistemas de

recuperação  da  informação,  mas  avaliam  sistemas  existentes  ou  conduzem  revisão  de

literatura  sobre  VI  aplicada  a  sistemas  de  recuperação  da  informação.  Para  uma  melhor

organização do apêndice, o objetivo “identificar estratégias de design e melhores práticas que

possam ser incorporadas ao projeto de interfaces de sistemas de recuperação da informação” é

tratado como categoria, mas apenas com o intuito de indicar quais itens analisados foram

identificados como contribuições para boas práticas de design de sistemas de recuperação da

informação.  O  Apêndice  traz  todo  o  material  analisado  e  classificado  de  acordo  com as

categorias  já  mencionadas  nesta  seção.  Os procedimentos  descritos  nesta  seção envolvem

etapas exploratórias e analíticas que compreendem levantamento de literatura, seu tratamento

e organização e,  por fim, análise e revisão do material.  A próxima seção traz a análise e

discussão da bibliografia levantada e está organizada conforme as categorias e subcategorias

descritas acima. 
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Conforme exposto na seção 6, para o desenvolvimento desta pesquisa optou-se por

recorrer a fontes como periódicos, bases de dados e eventos de Visualização da Informação e

de Ciência da Informação (ou de interseção entre elas). Nesta seção, a literatura levantada é

analisada  e  discutida  com o  propósito  de  atender  aos  objetivos  desta  pesquisa  e,  assim,

verificar  os  aportes  da  Visualização  da  Informação  para  sistemas  de  recuperação  da

informação. Esta seção é composta por uma análise dos aspectos quantitativos da literatura

levantada e por subseções em que o conteúdo dos artigos é analisado qualitativamente.

Embora não apareça explicitamente dentre os objetivos da pesquisa, foi realizada uma

análise quantitativa com base no material selecionado para responder às seguintes questões:

Qual a proporção de publicações oriundas de periódicos de Ciência da Informação? Qual a

concentração de  autores  brasileiros?  Quantos  estudos conduzem testes  com usuários  para

avaliar se o uso de visualizações aprimora a busca por informações e, dentre eles, quantos

relatam sucesso diante das estratégias convencionais?

Nas  dez  fontes  consultadas  foram recuperados  252  (duzentos  e  cinquenta  e  dois)

documentos dos quais 58 (cinquenta e oito) foram selecionados para análise. A participação

de fontes e artigos brasileiros neste quantitativo (quadro 7) é de três fontes brasileiras (30%)

das quais  apenas  dois artigos foram selecionados,  representando apenas 3,4% do total  de

artigos. Assim, as fontes estrangeiras compreendem 96,6% por cento do material analisado. A

concentração de brasileiros no quantitativo de autores (quadros 7 e 8), embora reduzida, é

significativamente maior, pois, dos 174 (cento e setenta e quatro) autores distribuídos nos 58

(cinquenta e oito) artigos, 12 (doze) (6,9%) são brasileiros, ou seja, o dobro da proporção de

artigos oriundos de fontes nacionais. Este incremento na proporção de autores frente a de

artigos se dá por conta da quantidade de coautores.

Quadro 7 – Concentração de fontes, artigos e autores brasileiros.

Fonte: elaboração própria.

Fontes Artigos

10 58 3 (30%) 2 (3,4%) 174 12 (6,9%)

Fontes 
brasile iras

Artigos em fontes 
brasile iras

Total de autores (todas as 
fontes)

Autores 
brasile iros
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Dos 58 artigos analisados, pouco mais da metade (32 artigos) conduziram avaliações

com participantes  externos.  Destes,  18  estudos  (56,25%)  verificam apenas  se  a  proposta

apresentada atende aos objetivos almejados ou faz comparações entre técnicas de visualização

da  informação.  Os  outros  14  artigos  (43,75%)  aferem  a  influência  das  visualizações  na

interação  com  sistemas  de  recuperação  da  informação  em  comparação  com  interfaces

convencionais  (textuais):  dez  (71,4%)  apresentam  resultados  positivos,  enquanto  quatro

(28,6%)  apontam  para  piora  no  desempenho,  diferença  insignificante  ou  resultado

inconclusivo.  Os  resultados  positivos  compreendem,  por  exemplo,  menor  tempo  para

realização de tarefas, maior grau de satisfação do usuário ou opção mais intuitiva frente ao

texto, conforme quadro 9. Assim, este quantitativo sugere que as visualizações contribuem

positivamente para a interação com sistemas de recuperação da informação.

Quadro 8 – Autores brasileiros no material levantado.

Fonte: elaboração própria

Fonte Autores Brasile iros
TVCG Fernanda B. Viegas (WATTENBERG; VIEGAS, 2008);

BRAPCI Jéssica M. L. Vieira e Renato Correa (VIEIRA; CORREA, 2011)

BRAPCI Mateus P. Dias e José O. F. Carvalho (DIAS; CARVALHO, 2007)

TVCG

TVCG

Paulo Aristarco Pagliosa, Wallace Correa de Oliveira Casaca, Elias Salomão Helou Neto, Maria 
Cristina Ferreira de Oliveira e Luis Gustavo Nonato (GOMEZ-NIETO et al., 2014)

Fernando Vieira Paulovich e Rosane Minghim (PAULOVICH; MINGHIM, 2008)
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Os  demais  quantitativos  relacionados  às  fontes  de  Ciência  da  Informação  estão

distribuídos nos quadros 10 e 11. As cinco fontes de Ciência da Informação forneceram 14

(quatorze)  artigos,  representando  pouco  menos  de  um  quarto  (24%)  do  total  de  artigos

analisados. Os autores em publicações de Ciência da Informação representam 17,8% do total

Quadro 9 – Artigos que conduzem avaliações de uso.

Fonte: elaboração própria.

Protótipo/autor Observação

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Não Sim

Sim Não

Não Sim

Não Sim

Sim Não

Sim Não

Sim Não

Não Sim

Avaliação 
positiva

Avaliação 
negativa / 

inconclusiva
“ProjSnippet” 

(GOMEZ-
NIETO et al., 

2014)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Em comparação com sistema 
alternativo que utiliza lista convencional: participantes precisaram de menos tempo 
para realizar tarefas, indicaram que é mais fácil de usar, e tiveram maior sucesso 
em localizar e avaliar informações relevantes.

“WebSearchViz” 
(NGUYEN; 

ZHANG, 2006)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Participantes tiveram maior índice 
de sucesso no desenvolvimento de tarefas em comparação à lista convencional. 
Também apresentou uma curta curva de aprendizado.

“PatViz” 
(KOCH et al., 

2010)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas e visualização para criação de 
expressão de busca. A visualização dos resultados de pesquisa facilitou a busca 
iterativa. A visualização para amparar a criação expressão de busca promoveu 
melhor entendimento da aplicação de operadores booleanos.

“Lighthouse” 
(LEUSKI: 

ALLAN, 2000)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Usuários tiveram mais sucesso 
para realizar tarefas quando amparados pelo “Lighthouse” em comparação à lista 
convencional.

“Bubble” 
(VEGAS; 

CRESTANI; 
FUENTES, 

2007)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Em comparação com sistema 
alternativo que utiliza lista convencional: participantes precisaram de menos tempo 
para realizar tarefas, indicaram que é mais fácil de usar, e tiveram maior sucesso 
em localizar e avaliar informações relevantes.

“WaveLens” 
(PAEK; 

DUMAIS; 
LOGAN, 2004)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Exigiu menos tempo para efetuar 
busca em comparação à lista de resultados convencional e apresentou alto índice de 
satisfação.

(CRIBBIN; 
CHEN, 2001)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Em comparação com lista 
convencional, a visualização resultou num pior índice de documentos visitados (f-
measure)e maior grau de desorientação do usuário (lostness).

“Query 
Fingerprinting” 

(KIM; 
JOHNSON; 

HUARNG, 2002)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Em comparação a uma lista 
baseada em sumário, apresenta melhor performance, maior rapidez para realizar 
tarefas e maior grau de satisfação.

(HEIMERL et 
al., 2012)

Aplicação: visualização de resultados de busca para treinamento de classificação de 
documentos recuperados. A visualização apresentou pior desempenho que a 
interface textual.

(LEIDE; COLE, 
2003)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Não houve diferença significativa 
entre visualização e listagem convencional.

(STANESCU; 
BURDESCU, 

2009)

Aplicação: visualização de tesauro. 75% dos participantes considerou a visualização 
mais útil e intuitiva que o tesauro convencional.

“Hōpara” 
(MILNE; 

WITTEN, 2011)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Maioria dos participantes preferiu 
o protótipo em comparação à apresentação convencional da Wikipedia.

combinFormation 
(KERNE et al., 

2006)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. Participantes indicaram que o 
“combinFormation” permite executar melhor tarefas de descoberta de informação 
para processos de invenção que a lista de resultados convencional (do Google). 

(HORNBÆK, 
2001)

Aplicação: apresentação de resultados de buscas. O experimento indicou que a 
visualização resulta no incremento da qualidade dos documentos acessados e que os 
participantes a consideram prazerosa. Contudo, exigiu mais tempo para realização 
de tarefas do que a listagem convencional e ainda apresentou casos de má 
interpretação da estrutura.
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e  dentre  eles  há  apenas  quatro  brasileiros  (12,9%)  em dois  artigos,  frente  a  27  (87,1%)

estrangeiros distribuídos em 12 publicações. Com base nestes dados, e tendo em vista que

apenas duas (40%) das fontes de Ciência da Informação consultadas são brasileiras (BRAPCI

e BENANCIB), é possível sugerir que ainda há poucos estudos sobre VI aplicada a sistemas

de recuperação da informação no âmbito da Ciência da Informação brasileira. Embora seis

vezes maior que a participação da Ciência da Informação brasileira (apenas 3,4% dos artigos

selecionados),  a  quantidade  de  artigos  recuperados  nas  fontes  de  Ciência  da  Informação

estrangeiras ainda é pequena, representando apenas 20,6% (12 artigos) do total.

Os quantitativos aqui apresentados podem ser encarados como valiosos indicativos

sobre  VI  aplicada  a  sistemas  de  recuperação  da  informação  e  sobre  como  a  Ciência  da

Informação vem abordando a temática. A análise desenvolvida, além de demonstrar que as

visualizações  podem aprimorar  a  interação  com sistemas  de  recuperação  da  informação,

conforme a maioria dos estudos indica, ressalta a pequena produção brasileira sobre o tema. O

fato de que apenas 14 (29,3%) dos 58 artigos analisados conduzem testes para verificar a

influência das visualizações na qualidade interação de usuários com sistemas de recuperação

da  informação  aponta  para  um  interessante  direcionamento  a  pesquisas  futuras:  foco  na

comparação do desempenho de usuários em interação com visualizações e em interação com

interfaces puramente textuais.

7.1 Visualização da informação aplicada à interação por navegação

Quadro 10 – Artigos por fonte.

Fonte: elaboração própria.

Fontes não CI Artigos Fontes CI Artigos
TVCG 16 ARIST 1

INFOVIS 4 JIS 3

CITESEERX 13 BRAPCI 2

BDTD-IBICT 0 JASIST 8

JCDL 11 BENANCIB 0

Total 44 Total 14

Quadro 11 – Autores em fontes de Ciência da Informação.

Fonte: elaboração própria.

Autores em fontes de CI

5 2 (40%) 31 (17,8% dos 174 autores) 4 (12,9)

Fontes 
de CI

Fontes de CI 
brasile iras

Autores brasileiros nas fontes 
CI brasile iras
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A navegação é uma das estratégias mais tradicionais para se encontrar informações,

porque é efetuada de forma muito parecida no mundo digital e fora dele:

We wander aisles, scan shelves, sort papers, open folders, click links, flick
photos, and shuffle songs. This takes time and invites serendipity. We never
know what we may stumble upon. Browsing evokes a sense of place. There
are trails, edges, signs, maps, and landmarks that test our wayfinding skills.
As a spatial experience, browsing is unique, and yet many of its most worn
paths lead directly to and from search. (MORVILLE; CALLENDER, 2010,
p. 8).

Embora na atualidade não seja tão popular quanto o modelo de pesquisa, conforme Baeza-

Yates e Ribeiro-Neto (1999, p. 65) defendem, a interação por navegação mostra seu valor em

situações  onde  o  usuário  não  tem  um  objetivo  específico  ou  quando  pretende  explorar

conteúdos com os quais ainda não está familiarizado, o que pode resultar em dificuldade em

criar expressões de busca.

Diversos estudos sobre VI aplicada à Recuperação da Informação abordam a interação

por navegação, conforme pode ser visto, por exemplo, em Zhang (2008) e Xavier (2009), e

um dos seus principais produtos é representação de coleções (SHIRI, 2008, p. 766). Nesta

subseção é  apresentada a  análise  dos  estudos levantados que  trazem contribuições  para  a

interação por navegação, identificados conforme descrito na seção 6. A primeira coluna do

quadro 12 traz uma breve referência sobre cada artigo analisado, a coluna seguinte traz o tipo

de  estrutura  utilizado,  e  as  quatro  colunas  restantes  representam as  subcategorias  que  se

referem às formas de aplicação de visualizações nas interfaces de navegação.

Quadro 12 – Aportes da VI para interação por navegação.

Fonte: elaboração própria.

Interface visual (autor)

Mapa, forma e posição espacial X

X

Diagrama, mapa, cor e forma X

X

Sala de exibição de museu, forma X

X

Diagrama, círculos, cor e forma X

Texto & imagem e cartão. X

X

X X X X

Estrutura/técnica de VI, metáfora 
e  propriedade visual

Visualização de 
coleções ou 

tesauros

Visualização de  
relações entre 

documentos

Visualização de 
documentos ou 

metadados

Visualização de 
múltiplas 

características de  
coleções

“Graphical Table Of 
Contentes” (LIN, 1996)

(YANG; CHEN; HONG, 
1999)

Mapa, “Fisheye view”, “Fractal 
View” (magnificação), forma e 

posição espacial

“Ztree” (BARTRAM; UHL; 
CALVERT, 2000)

“GRIDL” (SHNEIDERMAN 
et al, 2000)

Hierarquia, gráfico, cor, forma e 
posição espacial

“3D Vase Museum” (SHIAW; 
JACOB; CRANE, 2004)

(BÜRING; GERKEN; 
REITERER, 2006)

Gráfico de dispersão, forma e 
posição espacial

“HiPP” (PAULOVICH; 
MINGHIM, 2008)

“Document Cards” 
(STROBELT et al, 2009)

(STANESCU; BURDESCU, 
2009)

Diagrama, árvore, forma e posição 
espacial

(PADIA; AlNOAMANY; 
WEIGLE, 2012)

Linha do tempo, bolhas e gráfico em 
barras, cor, forma e posição espacial



86

7.1.1 Visualização de coleções ou tesauros

As interfaces de navegação, em geral, apresentam documentos organizados segundo

um  ou  mais  critérios,  por  exemplo:  assunto  e/ou  hierarquia.  Técnicas  de  VI  podem ser

utilizadas  para produzir  visualizações  de coleções  ou tesauros  com objetivo de  auxiliar  a

navegação.  Dessa  maneira,  agrupamentos  por  assunto,  hierarquia  ou  quaisquer  outras

propriedades de coleções são representados por meio de visualizações.

A  VI  carrega  uma  forte  tradição  cartográfica  por  conta  da  influência  da  obra

“Semiologia dos Gráficos” do cartógrafo francês Jacques Bertin para seu corpo teórico inicial.

Estruturas  na  forma  de  mapa  são  usadas  para  representar  coleções  pois,  aproveitando  a

familiaridade que as pessoas já têm com este tipo de estrutura, facilitam a apresentação dos

agrupamentos temáticos (territórios), quantidade de itens (extensão territorial) e similaridade

(proximidade  das  divisas).  Xia  Lin  apresentou  em 1996  um protótipo  de  Índice  Gráfico

(Graphical Table of Contents)  na forma de mapa de contorno (figura 14) que utiliza forma e

posição espacial para indicar quantidades, relações entre artigos e os principais temas que

compõem o conteúdo dos anais do SIGIR (Special Interest Group on Information Retrieval).

Estruturas na forma de mapa, no entanto, possuem limitações. Yang, Chen e Hong

(1999) identificaram que a apresentação de detalhes das áreas costuma ser tão pequena que

torna a leitura difícil e que a solução mais comum, o emprego de uma janela com a visão

Figura 14 – Índice gráfico proposto por Lin (1996).

Fonte: adaptado de Lin (1996, p. 48).
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global e outra com a visão focal, exige muito espaço na tela. Os autores propõem o uso de

técnicas  como a  “fisheye  view”  (mencionada  na  seção  5)  (Figura  15  a),  para  amparar  a

navegação pela estrutura global do mapa aplicando foco nas áreas de interesse, e a “fractal

view” (visão fractal), técnica de focalização baseada na teoria fractal (Figura15 b), que, ao

ocultar regiões mais distantes do ponto focal, limita a quantidade de áreas adjacentes às que

estão  sendo  focalizadas  pelo  usuário,  isto  é,  reduz  a  quantidade  de  informação  menos

relevante (em relação ao foco).

Destinado a amparar a recuperação da informação em bibliotecas digitais, o “GRIDL”

(figura 16), acrônimo para “interface gráfica para bibliotecas digitais” (graphic interface for

digital libraries) utiliza uma estrutura com eixos hierárquicos para organizar e representar

coleções permitindo a navegação pelos diferentes níveis (SHNEIDERMAN et al.,2000). Cada

nível da hierarquia de categorias é apresentado como um conjunto de pontos ou gráficos em

barra que representa a quantidade e variedade de itens que contém (SHNEIDERMAN et al.,

2000).  Participantes  do  teste  de  usabilidade  desenvolvido  pelos  autores  aprovaram  as

funcionalidades  do  “GRIDL”,  mas  indicaram a  dificuldade  em clicar  nas  categorias  para

expandi-las  e  o  fato  de  que  algumas  categorias  grandes  não  expandem  ainda  mais

(SHNEIDERMAN et al., 2000).

Figura 15 – Mapa visualizado com “Fisheye View”(a) e “Fractal View” (b).
a)                                                                                             b)

Fonte: adaptado de Yang, Chen e Hong (1999, p. 259).
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Os tesauros são um importante recurso para auxiliar a indexação e a recuperação de

informação,  sobretudo em domínios específicos,  como,  por  exemplo,  educação em saúde.

Stanescu e Burdescu (2009) abordam a utilização de técnicas de visualização da informação

na educação digital  médica (Medical E-Learning).  A proposta dos autores em estruturar o

tesauro MeSH (MeSH thesaurus) na forma de um mapa de tópicos baseado em árvore (Figura

17), que representa o contexto semântico dos termos, foi considerada mais intuitiva que a

apresentação original do tesauro (lista textual) por 75% dos 60 estudantes de medicina que

participaram do estudo (STANESCU; BURDESCU, 2009). Cabe mencionar que, embora os

autores tratem o MeSH como um tesauro (thesaurus), na realidade, ele é um cabeçalho de

assuntos, conforme seu nome indica: Medical Subject Headings.

Figura 16 – Visualização de agrupamento baseado na classificação da ACM no “GRIDL”.

As linhas horizontais se referem às classes listadas à esquerda. Cada ponto colorido representa um
item, os gráficos em barra são utilizados quando a quantidade de itens é muito grande. As cores
indicam se os itens são: livros (vermelho), teses ou dissertações (verde), anais de eventos (dourado)
ou relatórios técnicos (amarelo). 
Fonte: adaptado de Shneiderman et al. (2000).
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Técnicas de visualização da informação aplicadas a interfaces de navegação podem

recorrer a simulações ou realidade virtual. Shiaw, Jacob e Crane (2004) propõem uma sala de

exibição  virtual  3D (figura  18)  como interface  para  a  Biblioteca  Digital  Perseus  que,  ao

contrário das interfaces convencionais em que apenas um item é acessado por vez, apresenta o

acervo  de  vasos  como um conjunto,  facilitando  a  comparação  entre  os  itens  e,  assim,  a

percepção do contexto. Experimento desenvolvido com 20 (vinte) participantes indicou que a

sala de exibição virtual proporcionou aprimoramento em termos de velocidade e performance

quando comparada à interface original da Biblioteca Digital Perseus.

Figura 17 – Representação gráfica do tesauro MeSH como mapa de tópicos.

Fonte: adaptado de Stanescu e Burdescu (2009, p. 32).

Figura 18 – Visualização de coleção no museu de vasos 3D.

Fonte: adaptado de Shiaw, Jacob e Crane (2004).
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7.1.2 Visualização de relações entre documentos

Uma  importante  funcionalidade  para  aprimorar  a  interação  por  navegação  é  a

representação de relações entre itens de uma determinada coleção.A estrutura  chamada pelos

autores de “hypermap”, é a proposta de Bartram, Uhl e Calvert (2000) para amparar a análise

de espaços informacionais de grandes dimensões. A partir dela os autores desenvolveram o

aplicativo  “Ztree”  para  atuar  como a  nova interface  do software de  logística  “SiLog”.  A

interface original do “SiLog” é na forma de diretórios (Figura 19 a) enquanto que o protótipo

apresentado (Figura 19 b) organiza cada diretório e seus subdiretórios como uma hierarquia

de retângulos sobrepostos que utiliza linhas para indicar as relações não hierárquicas. 

Figura 19 - “SiLog” original (a) e versão com “Ztree” (b).
a)

b)

Na primeira figura (a), a interface original na forma de diretórios. Na figura de baixo, a
“Ztree”  em que  a  estrutura  hierárquica  dos  diretórios  é  representada  por  meio  de
retângulos sobrepostos e relações não hierárquicas são indicadas pelas linhas azuis. Os
itens selecionados aparecem em azul claro.
Fonte: adaptado de Bartram, Uhl e Calvert (2000).
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Com  o  objetivo  de  aprimorar  a  navegação  em  coleções  documentais  de  grandes

dimensões  e  variedade  de  temas,  Paulovich  e  Minghim  (2008)  introduzem  a  técnica

“hierarchical point-placement” (HiPP) que permite a visualização de numerosos elementos

organizados por níveis hierárquicos. Comparação com outras estratégias de “point placement”

indicou que a “HiPP” (Figura 20) é tão boa ou melhor, pois é mais precisa na espacialização e

não demanda mais recursos computacionais. 

7.1.3 Visualização de documentos ou metadados

Quando a intenção é fornecer ao usuário informações mais detalhadas sobre cada item

apresentado,  são  adotadas  técnicas  para  representação  dos  documentos  e/ou  de  seus

metadados. Com o objetivo de amparar consultas sobre valor e ano de publicação de livros em

bases de dados como as de comércio eletrônico, Büring, Gerken e Reiterer (2006) comparam

a eficiência da técnica “fisheye distortion” (mesma que “fisheye lens”, mencionada na seção

5) com a ampliação geométrica como ferramentas para auxiliar a análise de itens de coleções

apresentados por meio de gráficos de dispersão em telas de PDAs (personal digital assistants)

(figura 21). O estudo comparativo, que contou com 24 (vinte e quatro) participantes, indicou

que praticamente não há diferença no tempo necessário para realizar tarefas com a técnica

“fisheye distortion” ou com ampliação geométrica, contudo, os participantes indicaram que

Figura 20 – Mapa de documentos produzido a partir do “HiPP”.

Coleção documental composta por 680 artigos científicos oriundos de quatro
domínios diferentes mapeada com o “HiPP”. Cada cor representa uma área.
Fonte: adaptado de Paulovich e Minghim (2008).
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preferem a “fisheye distortion” (BÜRING; GERKEN; REITERER, 2006). 

Strobelt et al. (2009) propõem representar documentos na forma de cartões (document

cards) que sintetizam partes importantes do texto e, quando for o caso, também de imagens

para promover a análise de documentos durante a navegação (Figura 22). Segundo os autores,

o “Document Cards” pode ser utilizado para visualizar um documento por vez ou grandes

conjuntos documentais.

Figura 21 – Gráfico de dispersão e ampliação geométrica (em cima) e com “fisheye distortion”
(embaixo).

Fonte: adaptado de Büring, Gerken e Reiterer (2006). 
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7.1.4 Visualização de múltiplas características de coleções

As  interfaces  de  navegação  não  precisam  ficar  limitadas  a  apresentar  apenas  a

estrutura organizacional do acervo ou alguma outra propriedade. Possibilitar a visualização de

múltiplas características de coleções é o objetivo de Padia, AlNoamany e Weigle (2012) ao

sugerirem  diferentes  estratégias  de  visualização  para  auxiliar  a  navegação  no  serviço

“Archive-it” (www.archive-it.org) desenvolvido pelo “Internet Archives”. Em substituição à

interface de navegação original, baseada em texto, os autores desenvolveram visualizações

(Figura 23) baseadas em gráficos que permitem analisar volume (bubble chart), itens (image

plot), desenvolvimento da coleção ao longo do tempo (timeline) e uma estrutura na forma de

nuvem de palavras que apresenta o conteúdo de itens de coleções (wordle).

Figura 22 – Conjunto de “Document Cards”.

Fonte: adaptado de Strobelt et al. (2009).

http://www.archive-it.org/
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Conforme  demonstrado  ao  longo  destas  subseções,  as  propostas  de  visualização

aplicada a interfaces de navegação utilizam estratégias como posicionamento espacial, uso de

cores,  formas,  estruturas  como  linhas  de  tempo  e  gráficos  para  representar  coleções  e

características  de  seus  itens.  Em  comum,  todos  os  estudos  analisados  nestas  subseções

contribuem com a busca por formas de auxiliar  o usuário a explorar e entender coleções

documentais.  A  limitada  escalabilidade  das  interfaces  de  navegação  (MORVILLE;

CALLENDER,  2010,  p.  45)  pode  ser  contornada  (até  certo  ponto)  com  o  uso  de

visualizações, conforme demonstram Yang, Chen e Hong (1999), Shneiderman et al. (2000) e

Büring, Gerken e Reiterer (2006). Com relação aos paradigmas da visualização aplicada a

recuperação  da  informação  (seção  5),  nenhuma  proposta  pôde  ser  enquadrada  como

“navegação-pesquisa”, portanto esta subseção se limita ao paradigma “apenas-navegação”. 

Dos dez artigos analisados, quatro conduzem algum tipo de avaliação com usuários.

Shneiderman  et al. (2000) apontam para a avaliação positiva da usabilidade do “GRIDL”.

Avaliação  conduzida  por  Shiaw,  Jacob  e  Crane  (2004)  relatou  que  a  interface  proposta

Figura 23 - “Image plot” (a), “bubble chart” (b), “timeline” (c) e “wordle” (d).

Fonte: adaptado de Padia, Alnoamany e Weigle (2012).
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proporcionou uma melhor performance que a original. Büring, Gerken e Reiterer (2006), por

sua vez, comparam duas técnicas para visualizar gráficos em telas pequenas – tema que se

mostra  relevante  diante  da  popularização  dos  smartphones.  Stanescu  e  Burdescu  (2009)

indicam que os participantes da avaliação preferiram a visualização do tesauro MeSH à sua

forma original. Cabe também assinalar que há apenas uma contribuição de autores brasileiros,

publicada em periódico estrangeiro, o “HiPP” de Paulovich e Minghim (2008).

7.2 Visualização da informação aplicada à interação por pesquisa

Distanciando-se da tradição enciclopédica que sustentou o acesso à informação por

eras e que inspirou interfaces de navegação como a dos “diretórios Yahoo!”, o bem-sucedido

motor de busca “Google” pode ter sido um dos responsáveis pela popularização das interfaces

de pesquisa – que já eram utilizadas em sistemas de recuperação da informação anteriores à

World Wide Web. Apesar da reconhecida importância da interação por pesquisa, ela pode ser

considerada o maior problema de usabilidade da Web, pois pode gerar uma quantidade muito

pequena de resultados ou um volume impossível de analisar,  e muitas pessoas não sabem

onde e como pesquisar (MORVILLE; CALLENDER; 2010, p. 1). Diante disso, pesquisadores

recorrem aos estudos da VI para aprimorar a apresentação de resultados de maneira a ajudar

os usuários a lidarem com grandes quantidades de itens recuperados. 

Nesta subseção serão apresentados estudos que abordem aportes da VI para sistemas

de recuperação da informação com interação por  pesquisa.  O quadro 13 traz na primeira

coluna uma breve referência ao artigo analisado, a coluna seguinte indica a estrutura de VI

utilizada e as quatro colunas restantes se referem às subcategorias de visualização aplicada a

interfaces  de  pesquisa  (ver  seção  6  Metodologia),  isto  é,  indicam  o  que  a  visualização

representa.
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7.2.1 Visualização de resultados de pesquisas em relação à expressão de busca

Conforme mencionado anteriormente, analisar resultados de pesquisas em sistemas de

recuperação pode ser um fator complicador para o usuário pois, dependendo do volume do

acervo e do nível de especificação da expressão de busca, pode-se obter uma quantidade de

Quadro 13 – Aportes da VI para interação por pesquisa.

Fonte: elaboração própria.

Interface  visual (autor)

X

X

X

X

X

“SCI-E” (BÖRNER, 2000) Diagrama, cor e forma X

X X X

(BENOÎT, 2002) cor, forma e posição espacial X

cor, forma e posição espacial X

X

X

X

Colagem de Texto & Imagem X

X

Espiral e cores X

X X

Árvore, forma X

X

X X X

Diagrama, forma e posição espacial X

X

(NOCAJ; BRANDES, 2012) X

X

Círculos, cor e forma X

Estrutura/técnica de  VI, 
metáfora e propriedade visual

Visualização de  
resultados de 

pesquisa em relação à 
expressão de  busca

Visualização de 
re lações entre 

documentos

Visualização de 
documentos ou 

metadados

Visualização de 
múltiplas 

características 
de coleções

“AspInquery” (SWAN; 
ALLAN; BYRD, 1998)

Diagrama,cor, forma e posição 
espacial

“SENTINEL” (FOX et al, 
1999)

Gráfico de dispersão, cor, forma e 
posição espacial

“DARE” (ZHANG; 
KORFHAGE, 1999)

Par de coordenadas, posição 
espacial

“Lighthouse” (LEUSKI: 
ALLAN, 2000)

Esferas, cor, forma e posição 
espacial

“AutoViz” e “NetViz” 
(HOUSTON; JACOBSON, 

2000)

Diagrama de Venn, árvore, cilindro, 
forma e posição espacial

“BIRS” (DING et al, 2000)
Mapa, diagrama, cor, forma e 

posição espacial

“Query Fingerprinting” (KIM; 
JOHNSON; HUARNG, 2002)

“Rank-Spiral” (SPOERRI, 
2004)

Espiral, ícones, cor, forma e 
posição espacial

“WaveLens” (PAEK; 
DUMAIS; LOGAN, 2004)

“Fisheye lens”, forma

“WebSearchViz” (NGUYEN; 
ZHANG, 2006)

Sistema solar, cor, forma e posição 
espacial

combinFormation (KERNE et 
al, 2006)

“WhatsOnWeb” (GIACOMO 
et al, 2007)

Mapa, diagrama, cor, forma e 
posição espacial

“Bubble” (VEGAS; 
CRESTANI; FUENTES, 

2007)

“VisGets” (DORK et al., 
2008)

Linha de tempo, mapa, nuvem, cor, 
forma e posição espacial

“WordTree” 
(WATTENBERG; VIEGAS, 

2008)

“FacetAtlas” (CAO et al, 
2010)

Diagrama, mapa, cor, forma e 
posição espacial

“PatViz” (KOCH et al, 2010)

Linha de tempo, mapa, árvore, 
gráfico de dispersão, gráfico em 

barra, cor, forma e posição 
espacial.

“Tag Cluster” (KNAUTZ; 
SOUBUSTA; STOCK, 2010)

“Hōpara” (MILNE; WITTEN, 
2011)

Mapa, diagrama, forma e posição 
espacial

Mapa, diagrama de Voronoi, cor e 
forma

(HEIMERL et al, 2012)
Gráfico em barras, cor, forma e 

posição espacial

“ProjSnippet” (Gomez-Nieto et 
al, 2014)
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itens enorme ou muito pequena.  Os estudos de VI aplicada a sistemas de recuperação da

informação se concentram, sobretudo, em situações de alta revocação, isto é, têm o objetivo

de ajudar o usuário a analisar grandes quantidades de itens recuperados. Uma das estratégias

desenvolvidas é a visualização dos resultados obtidos em comparação à expressão de busca

utilizada, pois é um dos meios de se “visualizar a relevância”.

O protótipo  de  sistema  de  recuperação  de  informação  “SENTINEL”  (Figura  24),

proposto por Fox et al. (1999), utiliza uma visualização baseada em gráfico de dispersão que

representa a relação entre os documentos recuperados e a expressão de busca por meio de

espacialização. Zhang e Korfhage (1999) apresentam a ferramenta “DARE” (distance and

angle retrieval environment) que possibilita ao usuário verificar o grau de correspondência

entre os documentos recuperados e a expressão de busca por meio de duas medidas: distância

e cosseno em relação à expressão de busca.

As interfaces  de  pesquisa  “NetViz”  (Figura  25  a  e  b)  e  “AutoViz”  (Figura  25  c)

propostas por Houston e Jacobson (2000) contribuem com a representação da relação entre os

Figura 24 – Visualização 3D de resultados de pesquisa no “SENTINEL”.

Apesar de fornecer uma imagem em escala de cinza, o autor indica que os 
cubos vermelhos representam os termos da expressão de busca, os demais 
cubos, os documentos recuperados. A proximidade entre eles representa 
relevância.
Fonte: adaptado de Fox et al.(1999, p. 11).
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termos da expressão de busca e os documentos recuperados a partir  de motores de busca

existentes na Web. O “NetViz” ainda traz o diferencial de indicar onde os termos pesquisados

aparecem ao longo de cada documento por meio das estruturas cilíndricas que representam

documentos (Figura 25 b).

Outro  protótipo  que  traz  função  semelhante  é  o  “Query  fingerprinting”  (KIM;

JOHNSON; HUARNG, 2002) que apresenta a ocorrência dos termos da expressão de busca

Figura 25 - “NetViz” (a e b) e “AutoViz” (c)
a)                                                                             b)

c)

a) Perfil (profile) no alto à esquerda, estatísticas à direita. Esferas representam os termos
da expressão de busca.
b) Cilindro da esquerda é utilizado para representar cada documento; o da direita, partes
do documento que são relevantes.
c) As esferas representam os termos da expressão de busca. Ligados a elas, os documentos
recuperados. A distância entre cada documento e as esferas indica o rankeamento.
Fonte: adaptado de Houston e Jacobson (2000, p. 3, 4 e 5).
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ao  longo  dos  documentos  recuperados  bem como  a  extensão  de  cada  item (Figura  26).

Comparação entre o “Query fingerprinting” com um sistema convencional baseado em lista e

sumário textuais envolvendo 21 (vinte e um) participantes concluiu que o protótipo apresenta

melhor  performance  e  maior  grau  de  satisfação  de  uso,  embora  possa  levar  o  usuário  a

superestimar a relevância de itens recuperados (KIM; JOHNSON; HUARNG, 2002).

A ferramenta “Rank-Spiral” (Figura 27), desenvolvida por Spoerri (2004), organiza os

resultados obtidos em diferentes motores de busca numa espiral  que utiliza distância para

representar relevância em relação à expressão de busca. O objetivo é fornecer na tela a maior

quantidade possível de resultados e, assim, permitir ao usuário explorar mais documentos que

as listas textuais comuns (SPOERRI, 2004). Também organizando os resultados numa espécie

de espiral, mas segundo uma analogia com o sistema solar em que a expressão de busca é o

centro, o “WebSearchViz” (figura 28) de Nguyen e Zhang (2006) utiliza posição espacial,

forma e cor para representar graus de relevância dos objetos recuperados numa pesquisa.

Experimento com 20 (vinte) participantes indicou que a proposta é mais eficiente que a lista

Figura 26 – Visualização dos resultados de pesquisa no “Query fingerprinting”.

Os retângulos representam a extensão dos documentos recuperados e cada barra colorida indica a 
ocorrência de cada um dos três termos que formaram a expressão de busca.
Fonte: adaptado de Kim, Johnson e Huarng (2002, p. 166).



100

de resultados convencional do Google (NGUYEN; ZHANG, 2006).

Figura 27 – Apresentação dos documentos recuperados através do “Rank-Spiral”.

Cores, formato e orientação dos ícones indica qual motor de busca deu origem ao
resultado.
Fonte: adaptado de Spoerri (2004, p. 2).

Figura 28 – Resultado de pesquisa no “WebsearchViz”.

O quadrado no centro do círculo representa a expressão de
busca, os demais são os resultados – a distância em relação
ao centro é o grau de relevância.  Os quadrados fora  do
círculo são assuntos relacionados.
Fonte: adaptado de Nguyen e Zhang (2006, p. 986).
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A “Word Tree”, de Viegas e Wattenberg (2008) (figura 29) aborda a visualização de

fragmentos do texto de documentos em relação a uma expressão de busca através de uma

estrutura  na  forma  de  árvore.  É  uma  das  visualizações  disponíveis  no  sistema  “Jigsaw”

(http://www.jigsaw-analytics.net/) para análise visual de coleções documentais (apresentado

na  subseção  7.4).  Com  a  intenção  de  melhorar  a  interação  por  pesquisa  na  Wikipedia

(www.wikipedia.org), Milne e Witten (2011) introduzem o “Hōpara” (Figura 30), protótipo de

interface que utiliza técnicas  de visualização da informação para apresentar  resultados de

pesquisa numa estrutura na forma de mapa conceitual que apresenta um breve resumo e os

tópicos relacionados à busca. Avaliação contando com 12 (doze) participantes em que foram

comparados  o  “Hōpara”,  uma  variação  com  funções  parecidas,  porém  sem  estrutura  de

visualização, e a interface original da Wikipédia, indicou que o protótipo foi o preferido pelos

usuários (MILNE; WITTEN, 2011).

Figura 29 – Resultado da pesquisa por “I don't” apresentado por meio da “WordTree”.

Resultado da pesquisa pela expressão de busca “I don't” no depoimento do ex-presidente norte
americano Bill Clinton durante o caso de assédio sexual em 1998. O tamanho da fonte representa a
frequência dos termos recuperados – na figura, “know” é o que mais aparece depois de “I don't”.
Fonte: adaptado de Wattenberg e Viegas (2008, p. 1.225).

http://www.wikipedia.org/
http://www.jigsaw-analytics.net/
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Afastando-se da recuperação da informação em senso estrito, Heimerl  et al. (2012)

apresentam o treinamento visual de classificação para recuperação de textos (visual classifier

training for text retrieval) (Figura 31). A abordagem, além de utilizar técnicas de visualização

da  informação  para  apresentar  documentos  em  relação  à  expressão  de  busca,  emprega

estratégias de inteligência artificial como “aprendizado ativo” (active learning) para auxiliar

usuários a proporem classificadores com o objetivo de complementar pesquisa e filtragem

para recuperação da informação. Experimento com 12 (doze) participantes que comparou o

desempenho na realização de tarefas em três protótipos de classificador -  um textual com

aprendizado ativo, outro com técnicas de visualização e aprendizado ativo e o último com

técnicas de visualização sem aprendizado ativo (neste o usuário não recebe dicas do sistema) -

indicou que a primeira abordagem supera as demais em termos de velocidade para efetuar

tarefas   (HEIMERL  et  al.,  2012).  Segundo os autores,  o  pior  desempenho da abordagem

baseada em técnicas  de visualização pode ter  ocorrido por conta da maior  quantidade de

informações ofertadas, o que demanda maior tempo para análise, e da curva de aprendizado

mais longa, o que, contudo, não as desqualifica enquanto opção (HEIMERL et al., 2012).

Figura 30 – Resultado da pesquisa por “tacoma narrows bridge” no “Hōpara”.

O círculo central representa a expressão de busca utilizada, os demais apresentam tópicos
relacionados. O retângulo à direita traz trecho do resultado mais relevante.
Fonte: adaptado de Milne e Witten (2011, p. 225).
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O material  analisado nesta  subseção,  que compreende dez  artigos  publicados  num

espectro de treze anos (1999-2012), é capaz de fornecer uma visão geral da VI aplicada a

resultados de pesquisa em relação à expressão de busca.  As estruturas de visualização da

informação apresentadas vão desde o plano de coordenadas do “SENTINEL” (FOX  et al.,

1999) e Zhang e Korfhage (1999), passando por espirais,  cilindros e árvores.  O foco das

contribuições  também  se  mostrou  diversificado,  com  aplicações  em  bibliotecas  digitais,

World Wide Web e até treinamento de classificação para recuperação de textos. Dos quatro

estudos que conduzem avaliações para comparar o desempenho das visualizações propostas

com  interfaces  textuais,  três  relatam  que  as  estratégias  baseadas  em  visualização  foram

superiores.  Apenas  dois  artigos  são  oriundos  de  periódicos  de  Ciência  da  Informação

(JASIST): Fox et al. (1999) e Zhang, Korfhage (1999). Apenas um autor brasileiro, Fernanda

Viegas  (WATTENBERG;  VIEGAS,  2008).  Nenhum  artigo  analisado  nesta  subseção  foi

publicado em periódico nacional.

Figura 31 – Interface do classificador visual

a) Caixa de pesquisa que ativa o classificador; 
b) visualização dos documentos mais relevantes; 
c) visualização dos documentos menos relevantes; 
d) lista dos documentos selecionados; 
e) visualização dos pesos de cada termo; 
f) classificador manual; 
g) histórico de classificação; 
h) lista de documentos classificados; 
i) controle de classificação que indica impacto da classificação aplicada.
Fonte: adaptado de Heimerl et al. (2012, p. 2839).
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7.2.2 Visualização de relações entre documentos

A visualização  de  relações  existentes  entre  os  documentos  recuperados  auxilia  o

usuário a verificar quais conjuntos de itens podem ser do seu interesse. Ela se relaciona à

recuperação com agrupamento (clustering retrieval) mencionada na seção 4. Swan, Allan e

Byrd  (1998)  contribuem com o “AspInquery  Plus”,  sistema  que  apresenta  relações  entre

documentos por meio de uma visualização 3D (figura 32). Estudo desenvolvido pelos autores

comparando o desempenho de tarefas de busca por informação nos sistemas que não utilizam

técnicas de visualização da informação “ZPRISE” e “AspInquery” com o “AspInquery plus”

indicou que a maioria dos usuários preferiu o “AspInquery”. Segundo os autores, o baixo

índice de satisfação do “AspInquery Plus” pode ter ocorrido porque interfaces gráficas são

menos  aceitas  por  participantes  não  familiarizados  com uso do  mouse  (SWAN;  ALLAN;

BYRD, 1998). Embora datada, a afirmação dos autores ressalta a importância dos periféricos

para a qualidade da interação – o que faz todo sentido nos dias de hoje em que a tela sensível

ao toque vem ganhando espaço frente ao mouse.

Integrando  uma  listagem  textual  rankeada com  uma  visualização  que  usa

espacialização, forma e cores para agrupar resultados proporcionalmente à sua similaridade, o

Figura 32 – Visualização 3D do “AspInquery plus”.

Cada  conjunto  de  retângulos  representa  um  agrupamento  por
similaridade  de  documentos  recuperados.  As  cores  indicam
documentos  já  acessados  e  inclusões,  pois  os  resultados  persistem
mesmo se for realizada uma nova pesquisa.
Fonte: adaptado de Swan, Allan e Byrd (1998, p. 4).
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“Lighthouse”  (figura  33)  mostrou-se  superior  à  simples  lista  textual  convencional  em

experimento  com  usuários  (LEUSKI;  ALLAN,  2000).  Börner  (2000)  propôs  o  “SCI-E”

(figura  34)  que  utiliza  o  algoritmo  de  análise  semântica  latente  (LSA –  latent  semantic

analysis) para agrupar documentos recuperados através de pesquisa no conteúdo do “Science

Citation Index” disponível  na  “Web Of Science” (www.webofscience.org).  A estrutura de

visualização  que  apresenta  os  resultados  utiliza  retângulos  para  agrupar  itens  similares  e

representa cocitação por meio de linhas que interligam documentos (BÖRNER, 2000).

Figura 33 – Visualização de resultados no “Lighthouse”.

Nas  laterais,  os  50  documentos  mais  relevantes  que  são
representados  pelos  círculos  ao  centro.  A distância  entre  os
círculos indica a similaridade.
Fonte: Leuski e Allan (2000, p. 127).

Figura 34 –  Apresentação de resultados no“SCI-E”.

Artigos são representados pelo nome do primeiro autor (forma oval). 
Retângulos agrupam temas. Linhas lilases indicam cocitação.
Fonte: adaptado de Börner (2000, p. 2).

http://www.webofscience.org/
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Propondo o emprego de técnicas de “discretização de dados” (data discretization),

Benoît  (2002)  apresenta  um  modelo  para  visualização  e  manipulação  de  resultados  de

pesquisas. Os documentos recuperados são agrupados de acordo com propriedades extraídas

por  meio  da  “discretização  de  dados”  e  apresentados  através  de  uma  visualização  que

possibilita ao usuário  explorar a influência que diferentes terminologias e propriedades de

coleções  têm na  recuperação  da  informação.  No contexto  dos  motores  de  busca  na  Web

baseados  em  agrupamento (Web  clustering  engines),  Giacomo  et  al. (2000)  apresentam

“WhatsOnWeb” (figura 35) como uma opção à apresentação padrão na forma de árvore (tree-

based).  Numa  estrutura  baseada  em  mapa  e  diagrama,  os  resultados  de  pesquisa  são

apresentados como agrupamentos de documentos em categorias que podem ser expandidas

mediante  navegação  (GIACOMO  et  al.,  2000)  –  o  que  situa  o  “WhatsOnWeb”  como

representante  do  paradigma  “pesquisa-navegação”  proposto  por  Zhang  (2008,  p.  16).

Avaliação de uso com dez participantes comparando “WhatsOnWeb” com uma interface em

forma de árvore indicou que a primeira é mais precisa, fazendo com que os participantes

levassem menos tempo para concluir tarefas (GIACOMO et al., 2000).

O “FacetAtlas” (figura 36) de Cao et al. (2010) apresenta as relações entre resultados

de pesquisa por meio da visualização das relações entre diferentes documentos e suas facetas.

Figura 35 – Lista em árvore à esquerda da visualização no “WhatsOnWeb”.

Quanto mais vermelho, mais relevante. Linhas indicam relacionamentos entre os
itens.
Fonte: adaptado de Giacomo et al. (2000, p. 299).



107

Experimento com 20 (vinte) participantes demonstrou que o “FacetAtlas” é superior a uma

versão “baseline” (mesma infraestrutura, porém sem funções como mapa de contorno) para

resolução  de  tarefas  com exploração multifacetada  (CAO  et  al.,  2010).  Nocaj  e  Brandes

(2012)  contribuem  com  um  método  para  apresentar  resultados  de  pesquisas  agrupados

temática e hierarquicamente numa estrutura de visualização na forma de mapa baseada no

diagrama de Voronoi (plano particionado em células que representam subconjuntos) (figura

37). 

O  protótipo  “ProjSnippet”  (figura  38)  de  Gomez-Nieto  et  al. (2014)  organiza

“snippets”  (fragmentos  de  texto  dos  documentos  recuperados)  de  maneira  a  indicar  a

similaridade  entre  cada  item com o  objetivo  de  permitir  uma visão  geral  e  também dos

relacionamentos entre os resultados. Teste realizado pelos autores primeiramente comparando

o protótipo com uma lista convencional de “snippets” e depois com as propostas similares

Figura 36 – Pesquisa sobre HIV no“FacetAtlas”.

Fonte: adaptado de Cao et al., 2010.

Figura 37 – Pesquisa pelo termo “user”.

Resultados obtidos com a expressão de busca
“user”.  Círculos  representam  documentos,
distância e linhas indicam relações.
Fonte: NOCAJ; BRANDES, 2012, p. 2554.
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“PRISM”,  “VPSC”  e  “Rwordle-C”  indicou  que  o  “ProjSnippet”  apresentou  uma  melhor

performance que as outras propostas.

Os aportes da VI para a representação de relações entre documentos, identificados no

material  selecionado,  compreendem oito  artigos  publicados  entre  1998  e  2014.  Todas  as

pesquisas analisadas adotam estratégias para agrupar resultados de pesquisas que possuem

características semelhantes em uma estrutura de visualização da informação que facilite a sua

distinção. A maior parte dos estudos que conduziram testes com usuários (4 contra 1) indicou

que a visualização da informação contribui  positivamente para interação com sistemas de

recuperação da informação. O “ProjSnippet” de Gomez-Nieto  et al.  (2014) tem coautores

brasileiros, mas é publicado fora do país. A única contribuição oriunda de fonte de Ciência da

Informação (JASIST) é a de Benoît (2002).

7.2.3 Visualização de documentos ou metadados

Uma importante estratégia para auxiliar usuários a analisarem resultados de pesquisa é

a apresentação de partes do conteúdo dos documentos ou seus metadados. Motores de busca

na  Web que  trabalham  com  texto  completo,  como  o  Google,  por  exemplo,  apresentam

fragmentos do texto de cada item recuperado (“snippets”) criados a partir de palavras-chave

(keyword-in-context –  KWIC).  Estudos  sobre  técnicas  de  visualização  da  informação

aplicadas à recuperação da informação exploram maneiras de representar documentos (ou

trechos relevantes) e, em alguns casos, os metadados disponíveis. Esta subseção é dedicada a

apresentar contribuições sobre esta temática.

Figura 38 - “Snippets” originais do Google (esquerda) e organizados pelo “ProjSnippet”.

Cor e proximidade indicam similaridade entre os “snippets”.
Fonte: Gomez-Nieto et al., 2014, p. 462.
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O “WaveLens”  (figura  39),  proposto  por  Paek,  Dumais  e  Logan  (2004)  apresenta

resultados de pesquisa numa lista mais compacta que a convencional, podendo ser explorada

com auxílio da técnica “fisheye lens” (simulação de lente de aumento convexa) que amplia

uma  pequena  porção  da  tela  por  vez,  restringindo  o  foco.  Teste  de  usabilidade  com 18

(dezoito) participantes demonstrou que o “WaveLens” exige menos tempo para a consecução

de busca quando comparado à lista de resultados comum (PAEK; DUMAIS; LOGAN, 2004).

Kerne et al. (2006), por sua vez, apresentam o sistema “combinFormation” (figura 40) cujos

resultados  de  pesquisa  são  apresentados  como  colagens  de  texto  e  imagem  (quando

disponível)  que  representam  cada  item  recuperado.  Segundo  os  autores,  a  criação

automatizada de colagens proporcionada pelo “combinFormation” é melhor para busca de

informação em processos de invenção que a combinação Google e Microsoft Word (KERNE

et al., 2006).

O protótipo “Bubble” (figura 41) de Vegas, Crestani e Fuentes (2007), em vez de tratar

da  representação  do  texto  ou  metadados  de  cada  resultado,  fornece  uma  estrutura  de

visualização  em  espiral  que  representa  a  estrutura  dos  itens  recuperados  (documento  ou

website). A visualização indica quais partes do documento ou website atendem à expressão de

busca,  ocorrência  de  elementos  como  imagem  ou  texto  e,  especificamente  em  websites,

também pode indicar quais formatos (pdf, ppt, txt) estão embutidos no endereço. Avaliação de

usabilidade com dez participantes  comparando o “Bubble” com um sistema alternativo que

apresenta  resultados  na  forma  de  lista  textual  indicou  que  o  protótipo  é  eficaz  para

recuperação da informação e mais fácil de usar (VEGAS; CRESTANI; FUENTES, 2007). 

Figura 39 – Resultados de pesquisa no 
“WaveLens”.

Fonte: Paek, Dumais e Logan (2004).

Figura 40 – Colagem de resultados de pesquisa 
criada pelo “combinFormation”.

Fonte: Kerne e Koh (2008).
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A folksonomia  se  refere  à  taxonomia  construída  coletivamente,  isto  é,  usuários

classificam  conteúdos  por  meio  de  etiquetas  (tags)  que  atuam  como  metadados  que

complementam a indexação. Knautz, Soubusta e Stock (2010) apresentam a “Tag Clusters”

(agrupamentos de etiquetas) (figura 42), que tem o objetivo de apresentar etiquetas referentes

aos resultados de pesquisa agrupadas por similaridade e, assim, facilitar a reformulação da

expressão de busca. Teste realizado com 30 (trinta) participantes indicou que a “Tag Clusters”

é mais agradável e útil que a “Tag Clouds” (nuvens de etiquetas), permitindo uma melhor

visualização  das  etiquetagens  por  usuário  (folksonomias)  e,  consequentemente,  maior

qualidade no acesso aos dados na Web (KNAUTZ; SOUBUSTA; STOCK, 2010).

Os  aportes  para  a  representação  de  documentos  ou  metadados  se  concentram  na

criação de visualizações da estrutura dos documentos, de partes do texto e de metadados como

etiquetas (tags). Dos quatro artigos analisados, apenas o que propõe o “Bubble” (VEGAS;

CRESTANI; FUENTES, 2007) é oriundo de periódico de Ciência da Informação (JIS). Os

três artigos que conduziram estudos com usuários indicaram que as visualizações aprimoram

a interação com sistemas de recuperação da informação.

Figura 41 – Resultado de pesquisa no “Bubble”.

Fonte: Vegas, Crestani e Fuentes (2007).
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7.2.4 Visualização de múltiplas características de resultados de pesquisa

Nas subseções anteriores foram apresentados estudos que têm foco na visualização de

uma determinada dimensão dos  resultados  de  pesquisa.  Dentre  o  material  levantado,  três

estudos  trazem propostas  para  visualização  de  múltiplas  características  dos  resultados  de

pesquisa,  isto  é,  utilizam  visualizações  para  representar  diferentes  propriedades  dos

documentos  recuperados.  A  subcategoria  “visualização  de  múltiplas  características  dos

resultados de pesquisa” foi elaborada para dar conta deste tipo de aplicação.

No contexto  de  sistemas  de  recuperação  de  informação  bibliométrica,  Ding  et  al.

(2000) apresentam o “BIRS” (bibliometric information retrieval system) (figura 43), protótipo

que utiliza quatro estruturas de visualização da informação para auxiliar o usuário a entender

o domínio em que sua expressão de busca se insere e, assim, formular expressões de busca

mais eficientes. Experimento com 35 (trinta e cinco) participantes indicou que a visualização

de  domínios  relacionados  à  pesquisa  foi  útil  para  auxiliar  a  criação  e  modificação  de

expressões de busca (DING et al., 2000). 

Figura 42 - “Tag cluster”

Tamanho  da  fonte  indica  frequência  das  etiquetas  nos
documentos recuperados. A espessura das linhas representam
o grau de similaridade entre cada etiqueta.
Fonte: Knautz, Soubusta e Stock (2010).
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Dork et al. (2008) introduzem a ferramenta “VisGets” (figura 44) que tem o objetivo

de  fornecer  uma  visão  geral  dos  recursos  recuperados  na  Web.  O  “VisGets”  utiliza

visualizações para representar dimensões como tempo (datas-limite), localização de origem e

etiquetas (tags) dos itens recuperados que podem ser manipuladas para refinar os resultados

das pesquisas efetuadas (DORK et al., 2008). Teste com 20 (vinte) participantes para explorar

as funcionalidades da proposta indicou que o “VisGets” aprimora a busca por informações

(DORK et al., 2008).

Figura 43 -  Diferentes visualizações no “BIRS”.

Da esquerda para a direita, em cima: 
author  map  (mapa  de  autores):  facilita  a  identificação  de  grupos  de  pesquisa  e  apresenta
informações detalhadas sobre autores; 
overview keyword map (visão geral de palavras-chave): visão geral do domínio pesquisado por
meio de suas palavras-chave mais frequentes; 
Da esquerda para a direita, embaixo: 
journal map (mapa de periódicos): facilita a identificação dos principais periódicos do domínio
pesquisado;
detail  keyword  map (mapa detalhado de palavras-chave):  apresenta  informações detalhadas
sobre domínios e subdomínios relacionados ao domínio pesquisado.
Fonte: Ding et al. (2000, p. 1.196 e 1.200).
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Com foco  na  recuperação  de  patentes,  o  “PatViz”  de  Koch  et  al. (2010)  é  outro

exemplo  de  proposta  para  interação por  pesquisa com múltiplas  visualizações. O sistema

utiliza estruturas de visualização da informação que auxiliam o usuário a utilizar operadores

booleanos na criação de expressões de busca (figura 45), e também na análise de resultados de

pesquisa (figura 46). Avaliação com 15 (quinze) participantes demonstrou que a visualização

criada  para  auxiliar  o  usuário  a  entender  os  operadores  booleanos  funcionou  a  contento,

mostrando-se vantajosa frente a uma abordagem puramente textual (KOCH et al., 2010). A

avaliação dos resultados de busca na forma de visualizações, por sua vez, indicou que, embora

eles facilitem a busca iterativa, exigem certo treinamento (KOCH et al., 2010).

Figura 44 – Múltiplas visualizações do “VisGets”.

Da esquerda para a direita: tempo, localização de origem e etiquetas (os termos com cor
mais intensa são os que têm maior relacionamento). Embaixo, itens recuperados – cor
rosa indica que já foram acessados.
Fonte: adaptado de Dork et al. (2008).

Figura 45 – Visualização dos operadores booleanos.

Fonte: Koch et al. (2010, p. 206).
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Os  três  artigos  analisados  parecem seguir  o  que  pode  ser  uma  tendência  para  os

estudos  sobre  VI  aplicada  a  sistemas  de  recuperação  da  informação:  uso  de  diferentes

visualizações para a representação de múltiplas características de coleções/documentos. Este

indício é reforçado pelos estudos de Padia, AlNoamany e Weigle (2012) e Gorg et al. (2013),

apresentados nas  seções  7.1.4,  e  7.4.  As avaliações  dos  protótipos  “BIRS” (DING  et  al.,

2000),  “VisGets” (DORK  et  al.,  2008)  e  “PatVis” (KOCH  et  al.,  2010)  se  concentraram

apenas na usabilidade, sem fazer qualquer tipo de comparação com interfaces convencionais,

e foram positivas na opinião da maioria dos participantes. As ferramentas visuais para auxiliar

a  criação ou refinamento  de expressões  de busca são uma contribuição  interessante,  pois

auxiliam a melhorar  os  resultados,  como os  filtros  temporais  e  geográficos  do “VisGets”

(DORK  et al.,  2008) e a aplicar operadores booleanos,  como no “PatViz” (KOCH  et al.,

2010).

7.3 Visualização da informação aplicada à interação por navegação e por pesquisa

Parte da literatura levantada não se posiciona claramente a que modelo de recuperação

Figura 46 – Visualizações dos resultados de pesquisas com “PatViz”.

1. estrutura que representa conexões entre itens recuperados; 2. mapa mundial que indica origem
das patentes recuperadas; 3. mapa em três dimensões que indica a distribuição das patentes em
relação à classificação; 4. o mesmo que o anterior,  mas numa estrutura em duas dimensões;  5.
árvore que agrega os itens recuperados numa hierarquia; 6. visualizador do conteúdo textual das
patentes recuperadas; 7. nuvem que apresenta termos mais frequentes nas patentes recuperadas; 8.
gráfico de dispersão em que são relacionadas data de produção e origem das patentes; 9. gráfico em
barra  que  indica  similaridade  por  metadados;  10.  tabela  contendo  dados  de  identificação  das
patentes recuperadas; 11. ferramenta para administrar seleções de itens recuperados.
Fonte: Koch et al. (2010, p. 207).
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da informação (ou paradigma de visualização aplicada à recuperação da informação) se refere,

ou permite ao usuário interagir das duas formas – esta subseção pretende dar conta deles. No

quadro 14 consta uma breve referência ao artigo analisado (primeira coluna), a estrutura de

visualização utilizada (segunda coluna) e as subcategorias de aplicação (da terceira coluna em

diante), já descritas na seção 6. É possível notar que, exceto pelo “QueryKids” de Druin et al.

(2001), todos os estudos abordados nesta subseção trazem propostas com “visualização de

múltiplas características de coleções/documentos”.

O artigo “The Information Visualizer: A 3D User Interface for Information Retrieval”

de Mackinlay, Robertson e Card (1992) é o mais antigo dentre todo o material levantado e foi

produzido por pesquisadores pioneiros da VI. Utiliza estruturas de visualização da informação

para amparar navegação, como a “perspective wall” e “information workspace” e auxiliar

análise  de  resultados  de  pesquisa,  como  a  “cam-tree”  e  “cone-tree”  (MACKINLAY;

ROBERTSON; CARD, 1992) (figura 47).

Quadro 14 – Aportes da VI para interação por pesquisa e navegação.

Fonte: elaboração própria.
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Hascoët-Zizi e Pediotakis (1996) contribuem com protótipo “ORASYS”  (figura 48)

que faz uso de técnicas de visualização para proporcionar “análise visual de relevância”, seja

na navegação por tesauro, na construção de expressão de busca ou na análise de resultados de

pesquisa. Fabrikant (2000), por sua vez, propõe uma interface para a biblioteca digital do

“Alexandria Project” (figura 49), chamada “Spatialized Query User Interface”, que utiliza

técnicas de visualização da informação para facilitar navegação e pesquisa no conteúdo.

Figura 47 -  Visualizações no “Information Visualizer”.

Da esquerda para direita: “cam-tree”; “cone-tree”; 
“perspecitve-wall” e “information workspace”.
Fonte: adaptado de Card, Mackinlay e Robertson (1991).
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Figura 48 -  Visualização de tesauro e de documentos no 
“ORASYS”.

Visualização  do  tesauro  (em  cima).  Visualização  de
documentos  recuperados  (embaixo).  As  cores  dos
agrupamentos de documentos refletem os agrupamentos do
tesauro.
Fonte: adaptado de Hascoët-Zizi e Pediotakis (1996, p. 3 e
4).
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Dedicado a aplicações mais específicas, o artigo de Druin  et al. (2001) apresenta a

interface gráfica “QueryKids” (figura 50), elaborada para auxiliar crianças entre 5 e 10 anos

de  idade  a  navegarem  e  pesquisarem  em  bibliotecas  digitais  sobre  animais.  Enquanto  a

interface  de  navegação  simula  um zoológico,  a  interação  por  pesquisa  é  feita  através  da

criação de expressões de busca por meio da combinação de imagens organizadas com base no

que  cada  animal  come,  forma  de  locomoção,  onde  vive  e  taxonomia.  As  duas  maiores

contribuições  do  estudo  são  incluir  crianças  como  um  público-alvo  da  recuperação  da

informação  e  o  método  de  “parceiros  de  design”,  que  insere  os  usuários  finais  como

participantes ativos do planejamento.

Figura 49 – Interface proposta para biblioteca digital do 
“Alexandria project”.

Diversos parâmetros podem ser modificados por meio de barras
de  rolagem e  caixas.  A estrutura  central  apresenta  resultados
numa metáfora com terreno/paisagem.
Fonte: adaptado de Fabrikant (2000, p. 74).
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O protótipo “InfoSky visual explorer” (figura 51) de Granitzer et al. (2004) representa

conjuntos  documentais  por  meio  de  uma  estrutura  inspirada  na  forma  de  uma galáxia  e

compreende interação por navegação e por pesquisa.  Experimento com nove participantes

indicou que a visualização na forma de galáxia só melhora a performance na recuperação

quando utilizada em conjunto com uma listagem textual.

Figura 50 - “QueryKids”

Em cima:  interface  de  navegação;  embaixo,  ferramenta  visual  para  criação  de
expressão de busca.
Fonte: adaptado de Druin et al. (2000, p. 402 e 403).
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Os artigos nesta subseção trazem propostas que possibilitam a interação através de

navegação e  de  pesquisa,  deixando a  cargo do usuário  decidir  qual  atende melhor  a  sua

necessidade.  Das  cinco  contribuições  apresentadas,  apenas  o  protótipo  “InfoSky  visual

explorer”, de Granitzer  et al. (2004) passou por avaliação com usuários, que indicou que a

visualização  só  melhora  a  performance  quando  em  conjunto  com  a  listagem  textual

convencional. Nenhum dos artigos foi publicado em periódico de Ciência da Informação ou

possui autores brasileiros.

7.4 Visualização da Informação aplicada a sistemas de recuperação da informação com

foco em análise visual

Na literatura levantada foram identificados estudos que, embora tratem de recuperação

da informação e  visualização da informação,  têm foco na  análise  visual  de conteúdos.  A

característica  em comum nestes  estudos é  que  a  visualização não é  uma ferramenta  para

analisar (aferir relevância) e acessar documentos, mas sim o resultado final da recuperação,

isto  é,  pretende sanar  a  necessidade  informacional  sem demandar  acesso direto  aos  itens

Figura 51 – Resultados no “InfoSky visual 
explorer”.

Os documentos são as “estrelas” cujo agrupamento
indica  similaridade.  Coleções  são  as  regiões
poligonais demarcadas e a proximidade entre elas
representa conteúdo similar.
Fonte: adaptado de Granitzer et al. (2004, p. 127).
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recuperados. O quadro 15 lista os artigos analisados nesta seção.

O “ThemeRiver”  (figura  52),  proposto  por  Havre,  Hetzler  e  Nowell  (2000)  é  um

sistema que revela  padrões  temporais  em coleções  de  textos  através  de  uma estrutura de

visualização na forma de rio. Teste de usabilidade realizado com dois participantes indicou

que o sistema é fácil de entender e útil para identificar macrotendências, contudo, tendências

menos significativas são mais difíceis de serem identificadas por contas das curvas muito sutis

no gráfico (HAVRE; HETZLER; NOWELL, 2000).

Doze anos após o “ThemeRiver” de Havre, Hetzler e Nowell apresentado no início

desta subseção, Luo  et al. (2012) propõem o “EventRiver” (figura 53) que também utiliza

analogia com rio, mas para representar referências temporais relativas a eventos, como as

Figura 52 – Tópico “bagdah” no “ThemeRiver”.

A cor  é  aplicada  aos  temas,  a  espessura  de  cada
corrente  demonstra  a  força  do  tema  ao  longo  do
tempo.
Fonte: Havre, Hetzler e Nowell (2000).

Quadro 15 – Aportes da VI para sistemas de recuperação da informação com foco em análise 
visual.

Fonte: elaboração própria.

Interface visual (autor)
Estrutura/técnica de  VI, metáfora 

e  propriedade visual

“ThemeRiver” (HAVRE; HETZLER; NOWELL, 2000)
Temporal, Rio, cor, forma, posição 

espacial

“PivotPaths” (DORK et al., 2012)
Diagrama, cor, forma e posição 

espacial

“EventRiver” (LUO et al., 2012)
Temporal, Rio, cor, forma, posição 

espacial

(GORG et al., 2013)
Árvores, grade, diagrama, pontos, cor, 

forma e posição espacial
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contidas em acervos de notícias. Avaliação com 12 (doze) participantes comparando o sistema

“LensRiver” (criado em 2007) com “EventRiver” demonstrou que o protótipo exige menos

tempo para realizar tarefas, apresenta maior precisão e foi considerado superior pela maioria

dos participantes.

Com o objetivo de combinar os modelos de interação por pesquisa e por navegação

numa modalidade que encoraja o usuário a expandir sua busca em vez de restringi-la, Dork et

al. (2012) propõe o sistema “PivotPath” (figura 54) para explorar as conexões entre recursos,

facetas  e  pessoas  (autores)  por  meio  de  um  gráfico  tripartido.  Teste  com  cerca  de  290

(duzentos  e  noventa  participantes),  lançado  numa  base  de  dados  na  intranet  de  uma

organização de pesquisa,  indicou que o “PivotPath” atende às expectativas (DORK  et al.,

2012).

Figura 53 Visualização de notícias da CNN no intervalo de 01 a 24 de agosto de 2006 no 
“EventRiver”.

A espessura de cada bolha indica o número de documentos acerca do tema. Cada cor se 
aplica a um tema.
Fonte: Luo et al. (2012, p. 94).
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Atividades complexas como a aquisição de um veículo baseada em avaliações na Web

e a tentativa de entender ideias-chave, tópicos e tendências de uma área científica requerem a

análise de múltiplos fatores que pode ser amparada pelo uso de visualizações. Gorg  et al.

(2013) propõem a inclusão de funções de análise computacional (como mineração de texto)

como suporte para a criação de visualizações no sistema de análise visual para exploração de

coleções  documentais  “Jigsaw”  (figura  55).  Teste  feito  pelos  autores,  sem  participantes

externos, em que foram simuladas as atividades descritas no início do parágrafo indicou que

para  se  alcançar  todo  o  potencial  das  análises  visuais  (visual  analytics),  isto  é,  análises

baseadas  em técnicas  de  visualização  da  informação,  o  “Jigsaw”  deve  combinar  análise

computacional com visualizações interativas (GORG et al. 2013)

Figura 54 - “PivotPath”

Em cima, pessoas; no meio, recursos (documentos etc.), embaixo conceitos. As linhas 
relacionam pessoas a recursos e a conceitos envolvidos. 
Fonte: Dork et al. (2012).
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Os artigos apresentados nesta subseção contribuem com aplicações de recuperação da

informação que, em vez de apontarem itens que podem atender a necessidade do usuário,

pretendem fornecer diretamente as informações necessárias aos usuários. Morville e Callender

atentam para a linha tênue que separa pesquisar (query/search) de perguntar (ask):

[...] the line between ask and search is fuzzy, defined mostly by distinctions
of syntax and semantics. A query is simply a question without the ornament
of natural language. When we ask and search, we seek to find. That is the
goal. (MORVILLE; CALLENDER, 2010, p. 7). 

Os  estudos  indicam  de  que  maneiras  as  visualizações  podem  ser  utilizadas  para

apresentar informações recuperadas, demonstrando potencial para aplicação em, por exemplo,

sistemas  baseados  em  “question  answering”  que  consiste  em  “[...]  a  rapid-developing

technique that automatically analyzes thousands of articles to generate a short text, ideally, in

less than a few seconds, to answer questions posed by physicians (LEE et al., 2006, p. 469).

Figura 55 - Visualizações produzidas pelo “Jigsaw”.

Da  esquerda  para  a  direita,  em cima:  avaliações  de  carros;  visualização  de  documentos
agrupados  relacionados  ao  autor  Daniel  Keim.  Embaixo:  grade  de  documentos  com
agrupamentos por similaridade e opinião de usuários; “WordTree” (mencionada na subseção
7.2.1) apresentando ocorrências da palavra “ride” na coleção.
Fonte: Gorg et al. (2013).
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Dos  quatro  artigos  analisados,  apenas  o de  Gorg  et  al. (2013)  não efetua  avaliação com

usuários, nos demais, a avaliação relata o bom desempenho das propostas.

7.5 Pesquisas de avaliação e revisões de literatura

Nesta  subseção  são  apresentadas  as  contribuições  de  revisões  de  literatura  e  de

pesquisas de avaliação de sistemas de recuperação da informação que utilizem técnicas de

visualização da informação. Esta subseção é povoada por estudos que, em vez de proporem

aplicações  de  técnicas  de  visualização  da  informação  para  sistemas  de  recuperação  da

informação, analisem aplicações existentes ou a literatura sobre o tema. O quadro 16 contém

uma breve referência aos estudos utilizados.

Avaliar como usuários  com diferentes níveis de determinadas habilidades cognitivas

interagem com sistemas de informação que utilizam diferentes representações de informação

é o  objetivo  de  Allen  (1998).  Ao confirmar  que  a  complexa  relação  entre  características

individuais, tarefas e características de  design tem claras implicações para a elaboração de

sistemas  de  bibliotecas  digitais,  principalmente  daqueles  que  utilizam  visualização  e

navegação como suporte para busca, o autor conclui que deve haver uma correspondência

entre habilidades do usuário final e o design do sistema de informação (ALLEN, 1998) – isto

Quadro 16 -  Pesquisas de avaliação ou revisões de 
literatura.

Fonte: elaboração própria.

Autores

(ALLEN, 1998)

(SONG, 2000)

(CUGINI; LASKOWSKI; SEBRECHTS, 2000)

(CRIBBIN; CHEN, 2001)

(HORNBÆK, 2001)

(MORSE; LEWIS; OLSEN, 2002)

(COLE; LEIDE 2003)

(ZHU: CHEN, 2005)

(KOSHMAN, 2005)

(DIAS; CARVALHO, 2007)

(SHIRI, 2008)

(JULIEN; LEIDE; BOUTHILLIER, 2008)

(TORY; SWINDELLS; DREEZER, 2009)

(VIEIRA; CORREA, 2011)

(SEBRECHTS et al., 1999)
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foi levado em consideração, por exemplo, no “QueryKids” apresentado na subseção 7.3. O

estudo  desenvolvido  por  Sebrechts  et  al. (1999)  envolvendo  quinze  participantes  que

comparou a eficiência de interfaces exclusivamente textuais com as que utilizam técnicas de

visualização da informação em 2D e 3D no desempenho de tarefas de busca de informação,

indicou que a habilidade com computador não é muito importante na interação com interface

textual, mas apresenta alguma importância na interface 2D e muita na 3D. 

Min Song (2000), por sua vez, analisou as principais estratégias de visualização da

informação  aplicadas  à  recuperação  da  informação  sob  a  perspectiva  técnica,  teórica  e

metodológica  e  concluiu que,  apesar  de  acreditar  que  as  técnicas  de  visualização tenham

potencial para auxiliar a criação de sistemas de recuperação da informação, as pesquisas em

torno do tema ainda não apresentaram evidências suficientes para confirmar esta crença.  O

artigo “Design of 3-D Visualization of Search Results: Evolution and Evaluation” de Cugini,

Laskowski e Sebrechts (2000) analisa a evolução do sistema “NIRVE” (National Institute of

Standards  and  Technology Information  Retrieval  Visualization  Engine)  apresentando  as

abordagens utilizadas nos protótipos do sistema e suas limitações. 

Experimento  com  dezesseis  participantes,  conduzido  por  Cribbin  e  Chen  (2001),

comparou os  modelos de visualização da informação aplicada à recuperação da informação

“MST”  (minimum  spanning  trees),  “PFNET”  (pathfinder  associative  network)  e  “PCA”

(principal components analysis) com uma interface puramente textual. O estudo indicou que

há claros benefícios em apresentar relações semânticas entre documentos por meio de técnicas

de  visualização  da  informação,  todavia,  em  termos  de  recuperação  da  informação,  as

interfaces  baseadas  em visualizações  não  se  mostraram melhores  que  a  interface  textual

padrão (CRIBBIN; CHEN, 2001).

Kasper Hornbæk (2001) verifica em sua tese de doutorado, entre outras coisas, se a

estrutura de visualização da informação chamada mapa temático (thematic map) aprimora a

recuperação  da  informação  no  contexto  da  interação  por  pesquisa.  Contando  com  seis

participantes, foi conduzida uma comparação entre um mapa temático e uma lista textual que

revelou que a estrutura de visualização exige mais tempo para análise dos itens recuperados

sem, contudo, promover uma maior  qualidade no julgamento de relevância (HORNBÆK,

2001).  Assim,  o  autor  conclui  que  a  hipótese  de  que  mapas  temáticos  aprimoram  a

recuperação da informação ainda carece de evidências empíricas (HORNBÆK, 2001).

Num  domínio  recente  como  VI  aplicada  à  recuperação  da  informação,  é  preciso

desenvolver abordagens próprias para a avaliação de uso de sistemas. Morse, Lewis e Olsen

(2002)  propõem  o  método  de  avaliação  “BASSTEP”  que  se  afasta  das  medidas  de
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desempenho específicas da Recuperação da Informação para se concentrar na performance

das  visualizações  utilizadas,  proporcionando  resultados  mais  claros  e  permitindo  a

comparação de interfaces baseadas em texto,  tabelas, ícones, gráficos e outras técnicas de

visualização aplicadas à recuperação da informação. 

Retomando  a  comparação  entre  estruturas  de  visualização  da  informação  e  texto

iniciada nesta subseção pelo estudo proposto por Sebrechts et al. (1999), Cole e Leide (2003)

comparam a eficácia do uso de visualizações num contexto de recuperação de alta revocação

(grande número de resultados) com a de uma listagem textual de alta precisão (resultados

mais relevantes) com o intuito de verificar se as visualizações proporcionam incremento na

precisão dos resultados. Experimento com 38 (trinta e oito participantes) indicou que não há

diferenças  significantes  entre  as  duas  situações  comparadas,  contudo,  os  autores  apontam

fragilidades no experimento: a estrutura de visualização destinada ao grupo “alta revocação”

não  foi  exibida  simultaneamente  à  pesquisa,  mas  com  uma  semana  de  atraso;  e  a  não

utilização  de  um  terceiro  grupo,  “alta  revocação  sem  visualização”,  para  efetivamente

comparar  a  influência  das  visualizações  na  recuperação  da  informação  (COLE;  LEIDE,

2003). 

Com  o  objetivo  de  verificar  se  o  sistema  “VIBE”  (Visual  Information  Browsing

Environment) é mais indicado para usuário especialista, Koshman (2005) conduz avaliação

com 31 (trinta e um) participantes que sugere que o sistema é significativamente mais eficaz

quando  operado  por  usuários  familiarizados  com  o  conteúdo  e  com  as  características

específicas do sistema. Abordando a visualização de metadados de conteúdos em bibliotecas

digitais, Ali Shiri (2008) analisa 21 (vinte e uma) interfaces sob sete aspectos: técnica de

visualização utilizada, metáfora visual, metadados utilizados, visualização para formulação e

modificação de  pesquisa,  visualização de  resultados  de  busca,  visualização de  coleções  e

visualização  de  relevância.  O  autor  conclui  que  os  metadados  contribuem  para  o

enriquecimento das representações das coleções e itens nas interfaces visuais e que, portanto,

deveriam estar inseridos neste tipo de aplicação (SHIRI, 2008).

Revisões de literatura podem carregar importantes contribuições ao apresentarem uma

visão geral de determinado assunto e, portanto, não poderiam ficar de fora desta pesquisa. Zhu

e  Chen  (2005)  produzem  uma  revisão  de  literatura  sobre  técnicas  de  visualização  da

informação e sua aplicabilidade em diferentes domínios, inclusive recuperação da informação.

Os  autores  concluem que  elas  podem ajudar  as  pessoas  a  analisarem vastas  coleções  de

informação não estruturada (ZHU; CHEN, 2005). O artigo “A Visualização da Informação e a

sua contribuição para a Ciência da Informação” conclui que as estruturas de Visualização da
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Informação  podem  ser  aplicadas  na  Ciência  da  Informação  e  também  no  domínio  da

recuperação da informação, pois podem auxiliar a tomada de decisão, descoberta e análise

(DIAS; CARVALHO, 2007).

Julien, Leide e Bouthillier (2008) revisam a literatura sobre avaliação de interfaces

baseadas em visualização da informação para recuperação de texto e verificam que a falta de

um padrão nas avaliações dificulta a análise comparativa, pois cada estudo se apega a um

diferente conjunto de critérios e aspectos. Outra questão levantada é que muitos estudos não

comparam a ferramenta baseada em visualização com uma versão baseada em texto, o que

impossibilita  verificar  a  diferença  de  desempenho  entre  as  diferentes  representações

(JULIEN; LEIDE; BOUTHILLIER, 2008).

Partindo  da  hipótese  inicial  de  que  as  estratégias  de  espacialização  baseadas  em

paisagens  3D (landscapes)  e  mapas  de  contorno  2D  (contour  plots)  seriam superiores  à

visualização por pontos (dot display) para criar visualizações de coleções documentais, Tory,

Swindells e Dreezer (2009) conduziram experimento com trinta participantes para verificar a

influência delas na precisão e a facilidade de memorização. O estudo derrubou a hipótese

inicial ao demonstrar que a visualização por pontos foi a mais fácil de ser lembrada, seguida

pela paisagem 3D (TORY; SWINDELLS; DREEZER, 2009).

Abordando especificamente VI aplicada a interfaces de sistemas de recuperação da

informação, Vieira e Correa (2011) produziram uma revisão para demonstrar que o uso de

visualizações pode aprimorar a interação com sistemas de recuperação da informação. Os

autores, contudo, assinalam que para o sucesso do emprego das técnicas de visualização da

informação  em  sistemas  de  recuperação  da  informação  é  imprescindível  investir  na

organização da informação armazenada (VIEIRA; CORREA, 2011, p. 91).

O  material  apresentado  nesta  subseção  abrange  estudos  sobre:  a  influência  das

habilidades  ou  familiaridade  do  usuário  com  uso  do  computador,  de  visualizações  e  de

sistemas específicos; avaliações de técnicas de visualização da informação ou sistemas que as

utilizem; e também revisões bibliográficas que relacionem VI com Ciência da Informação ou

Recuperação da Informação. Allen (1998), Sebrechts et al. (1999) e Koshman (2005) indicam

que aplicar  técnicas de visualização da informação não resulta  necessariamente em maior

facilidade para usuários leigos. Estudos comparando o desempenho de usuários interagindo

com visualizações e com texto desenvolvidos por Cribbin e Chen (2001), Hornbæk (2001) e

Cole e Leide (2003) sugerem que as estruturas de visualização não resultam em melhorias na

recuperação da informação. Contudo, conforme demonstram Morse, Lewis e Olsen (2002) e

Julien,  Leide  e  Bouthillier  (2008),  é  preciso  ter  cautela  com resultados  de  pesquisas  de
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avaliação,  pois  aferir  o  desempenho  de  visualizações  apenas  com  base  em  medidas  de

recuperação da informação e com parâmetros  pouco padronizados pode comprometer  sua

qualidade. 

Dos  15  (quinze)  artigos  analisados,  nove  (60%) são  publicações  de  periódicos  de

Ciência da Informação – dois destes são de autores brasileiros. Considerando que dos 43

(quarenta e três artigos) nas subseções anteriores, apenas cinco (11,6%) são originários da

Ciência da Informação, pode-se afirmar que o levantamento indica que pesquisas em Ciência

da Informação que abordam visualização da informação aplicada à recuperação da informação

são mais direcionados à avaliação de técnicas de visualização da informação em sistemas de

recuperação ou à revisão de literatura sobre o tema que ao desenvolvimento de aplicações.

7.6 Potenciais boas práticas de design interfaces de sistemas de recuperação da 

informação

Colin Ware (2013, p. 445 a 457), na obra “Information Visualization: Perception for

Design”,  propôs  168  (cento  e  sessenta  e  oito)  diretrizes  para  criação  de  visualizações

destinadas  a  diversas  aplicações,  contudo,  nenhuma  é  especificamente  direcionada  à

recuperação da informação. O segundo objetivo desta pesquisa foi estabelecido como “propor

estratégias de design e melhores práticas que possam ser incorporadas ao projeto de interfaces

de sistemas de recuperação da informação”. Contudo, considerando a falta de generalização

característica  dos  estudos  sobre  VI  aplicada  a  sistemas  de  recuperação  da  informação

mencionada por  Chen e Börner (2002, p. 228) e Julien, Leide e Bouthiller (2008), pareceu

coerente ser mais cauteloso e incluir o adjetivo “potenciais” nos resultados obtidos. Os artigos

analisados nesta subseção são somente aqueles que conduziram algum tipo de avaliação de

desempenho  de  visualizações,  pois  seus  resultados  (principalmente  positivos)  podem  ser

vistos como evidências de potenciais boas práticas para  design de interfaces de sistemas de

recuperação da informação.

7.6.1 Potenciais boas práticas para representação de coleções ou tesauros

A representação de coleções ou tesauros é uma das possíveis aplicações de técnicas de

visualização da informação para sistemas de recuperação da informação, conforme visto na

subseção 7.1.1. Ao longo desta subseção serão apresentadas algumas orientações construídas

a partir dos estudos sobre visualização de coleções ou tesauros que conduziram avaliações de

uso.  Espera-se  que  elas  sejam potenciais  conjuntos  de  boas  práticas  para  elaboração  de
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sistemas de recuperação da informação.

Navegar  por  vastas  coleções  acaba  exigindo  uma  grande  quantidade  de  tempo e

esforço,  pois  podem ocorrer  hierarquias  extensas  e  assuntos  de  interesse  do  usuário  que

possuem grandes conjuntos de documentos.  Uma das possibilidades para amparar o usuário

neste cenário é a utilização de visualizações constituídas por conjuntos de pontos e eixos

coordenados representando  coleções  organizadas  hierarquicamente,  conforme testado  com

significativo sucesso por  Shneiderman et al. (2000).  Coleções de objetos museológicos, por

sua vez, são frequentemente disponibilizadas por meio de reproduções digitais em 3D (três

dimensões)  acessíveis  através  de sistemas de recuperação da informação.  Conforme visto

anteriormente,  estudo  de  Shiaw,  Jacob  e  Crane  (2004)  demonstra  que  a  apresentação  de

conjuntos coesos de objetos museológicos, em vez de uma apresentação item a item, agradou

aos participantes da avaliação e resultou numa melhor performance em relação à interface

original da Biblioteca Digital Perseus, pois torna mais fácil analisar e perceber o contexto das

coleções. 

A subseção 7.3 apresenta propostas de VI aplicada à interação por navegação e por

pesquisa, isto é, sistemas de recuperação da informação que permitem ao usuário interagir

tanto por navegação quanto por pesquisa. Nela foi apresentado o protótipo “InfoSky visual

explorer” de Granitzer et al. (2004), cujo resultado da avaliação demonstra potencial para ser

encarado como uma boa prática  de  design.  A avaliação de uso da estrutura  na forma de

galáxia, que contou com nove participantes e também a comparou com uma versão puramente

textual,  indicou que a melhor performance foi conseguida com a utilização simultânea da

visualização com a listagem textual para apresentar coleções (GRANITZER et al., 2004). Isto

reforça ainda mais a passagem exposta na seção 5 que indica que há fortes evidências de que

as pessoas aprendem melhor quando consultam uma combinação de texto e visualização em

comparação  ao  texto  sozinho  (ANGLIN et  al.,  2004;  LEVIE;  LENTZ,  1982  apud

NUALART-VILAPLANA; PÉREZ-MONTORO; WHITELAW, 2014, p. 224).

Os tesauros são um valioso recurso para amparar usuários em tarefas de recuperação

da informação com o objetivo de sanar necessidades informacionais inseridas em domínios

específicos. A representação de tesauros por meio de uma visualização na forma de diagrama

em árvore demonstra grande potencial, conforme apontam Stanescu e Burdescu (2009) em

estudo que verificou que 75% dos participantes preferiu explorar a visualização do tesauro

MeSH à lista de termos original.

O  que  foi  apresentado  nesta  subseção  pode  ser  encarado  como  um  conjunto  de

potenciais boas práticas para representação de coleções e tesauros no âmbito dos sistemas de
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recuperação da informação. Embora as propostas de aplicação de visualizações em sistemas

de recuperação da informação abordadas nos estudos analisados careçam de generalização,

isto  é,  as  avaliações  desenvolvidas  pelos  autores  não  tinham  intenção  de  verificar  a

aplicabilidade em outros cenários, os resultados positivos dos testes reforçam o potencial que

elas têm. Segue abaixo um resumo das potenciais boas práticas apresentadas nesta subseção:

• 1.1  Pontos  e  eixos  coordenados  podem  ser  um  valioso  recurso  para  representar

grandes coleções organizadas hierarquicamente (baseado em SHNEIDERMAN et al.,

2000);

• 1.2 Representar objetos museológicos em conjunto, em vez de um a um, pode auxiliar

os  usuários  a  entenderem o  contexto  das  coleções  (baseado em SHIAW; JACOB;

CRANE, 2004);

• 1.3  A utilização  de  visualizações  para  representar  coleções  não deve  ser  feita  em

substituição ao texto, mas em complementação, pois aí sim pode promover melhoria –

esta potencial boa prática de design parece ser aplicável a sistemas de recuperação da

informação em geral (baseado em GRANITZER et al., 2004);

• 1.4 Utilizar  técnicas  de visualização da informação para  representar  tesauros  pode

facilitar  a  exploração  e  proporcionar  melhor  entendimento,  resultando  numa

experiência mais satisfatória (baseado em STANESCU; BURDESCU, 2009).

7.6.2  Potenciais  boas práticas para representação de resultados  de pesquisas em relação à

expressão de busca

Na subseção 7.2.1 foram apresentadas contribuições da VI para a representação de

resultados  de  pesquisas  em relação  a  expressão  de  busca.  A partir  delas  foram extraídas

orientações  com  potencial  para  se  traduzirem  em  boas  práticas  para  a  visualização  de

resultados de pesquisas em relação a expressão de busca. Visualizar os resultados de pesquisas

em relação à expressão de busca utilizada é útil pois, no processo de busca por informações

em sistemas de recuperação da informação o usuário pode decidir rever sua expressão de

busca  quando  percebe  novos  termos  ou  temas  ao  analisar  os  documentos  recuperados  e,

assim,  chegar  a  um  conjunto  de  termos  mais  adequado  para  expressar  sua  necessidade

informacional.

Uma  das  vantagens  de  se  utilizar  técnicas  de  visualização  da  informação  para

apresentar  os  resultados de pesquisas  em relação à  expressão de busca é a  facilidade em
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indicar relações entre os termos utilizados e os documentos recuperados por meio de recursos

gráficos. Colin Ware defende na sua diretriz 9.2 que: “Graphical elements, rather than words,

should be used to show structural relationships, such as links between entities and groups of

entities” (WARE, 2013. p. 455).

Indicar a posição da ocorrência dos termos que compõem a expressão de busca ao

longo de cada documento recuperado pode ajudar o usuário a identificar quais itens podem ser

mais relevantes. Avaliação conduzida por Kim, Johnson e Huarng (2002) aponta o sucesso da

proposta dos autores em aplicar uma estrutura que utiliza forma, cores e posição espacial para

indicar  a  distribuição  dos  termos  da  expressão  de  busca  ao  longo  de  cada  documento

recuperado.

Conforme visto na seção 5, as metáforas são um recurso muito utilizado no domínio

da  VI,  pois  podem acelerar  a  familiarização  dos  usuários  com a  aplicação  por  meio  de

transferência de habilidade (WARE, 2013, p. 220). Nguyen e Zhang (2006) empregam com

sucesso  uma visualização que  faz  analogia  ao  sistema solar  para  representar  os  graus  de

relevância dos documentos recuperados por meio de cores, forma e posição espacial.

Com o objetivo de apresentar tópicos relacionados à expressão de busca utilizada na

Wikipedia, Milne e Witten (2011) propõem uma estrutura na forma de mapa e diagrama que

foi  positivamente  avaliada  pelos  usuários.  Heimerl  et  al.  (2012)  empregaram  diferentes

maneiras de se visualizar os resultados de pesquisas em relação à expressão de busca para

amparar o  treinamento visual de classificação para recuperação de textos (visual classifier

training for text retrieval). A avaliação conduzida pelos autores apontou que as visualizações

exigiram  maior  tempo  para  análise  que  a  opção  textual  e  também  têm  uma  curva  de

aprendizado mais longa (HEIMERL et al., 2012). O resultado da avaliação apontado pelos

autores remete às diretrizes 1.6 e 1.7 propostas por Ware:  “Consider adopting novel design

solutions only when the estimated payoff is substantially greater than the cost of learning to

use them.”  (WARE, 2013, p.  445) e  “Unless the benefit  of  novelty outweighs the cost of

inconsistency, adopt tools that are consistent with other commonly used tools.” (WARE, 2013,

p. 445).

Com base no que foi apresentado nesta subseção é possível sintetizar as seguintes

potenciais boas práticas para representação de resultados de pesquisa em relação à expressão

de busca:

• 2.1  Indicar  a  distribuição  dos  termos  da  expressão  de  busca  no  conteúdo  dos

documentos recuperados por meio da codificação por forma, cores e posição espacial

pode ajudar os usuários a julgar quais são relevantes (baseada em KIM, JOHNSON e
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HUARNG, 2002);

• 2.2  Utilizar  analogias  do  senso  comum,  posição  espacial  e  cores  para  representar

relevância de documentos em relação à expressão de busca pode agradar aos usuários

(baseada em NGUEYN; ZHANG, 2006);

• 2.3 Estruturas baseadas em mapas e diagramas podem ser úteis para apresentar tópicos

relacionados à pesquisa realizada (baseada em MILNE; WITTEN, 2011);

• 2.4  Visualizações  podem  tornar  a  interação  mais  lenta  (por  conta  da  densidade

informacional) e ainda demandarem maior aprendizado que as opções convencionais

(como simples rankeamento) para representar relações entre documentos recuperados

e  a  expressão  de  busca.  Portanto,  a  decisão  pela  utilização  de  visualizações  deve

considerar  seu  custo-benefício  em relação  às  opções  convencionais  ou  que  sejam

familiares aos usuários (baseada em HEIMERL et al., 2012 e WARE, 2013).

7.6.3 Potenciais boas práticas para representação de documentos ou metadados

Nas subseções 7.1.3 e 7.2.3 foram apresentados aportes da VI para a representação de

documentos  ou  metadados  para  interfaces  de  navegação  e  interfaces  de  pesquisa.  O

“WaveLens” de Paek, Dumais e Logan (2004) exigiu menos tempo para realização de tarefas

e apresentou um alto índice de satisfação de uso ao adotar a técnica de focalização “ fisheye

lens”  (simulação de lente de aumento convexa) para explorar uma lista de resultados mais

compacta que a convencional. A estratégia utilizada pelos autores remete ao que afirma Ware

(2013,  p.  141):  “To minimize  the  cost  of  visual  searches,  make visualization  displays  as

compact as possible, compatible with visual clarity.”. 

Telas pequenas como as de smartfones limitam consideravelmente a quantidade de

itens  que  podem  ser  apresentados  simultaneamente.  Büring,  Gerken  e  Reiterer  (2006)

demonstraram que as pessoas preferem o efeito “fisheye distortion” (ampliação que simula

lente  de  aumento  convexa)  à  ampliação  geométrica  para  amparar  a  análise  de  coleções

apresentadas por meio de gráficos de dispersão em PDAs (personal digital assistants).

A apresentação de resultados de pesquisas como colagens de texto e imagem utilizada

pelo “combinFormation” mostrou-se melhor que a lista de resultados do Google para tarefas

de descoberta de informação para processos de invenção (KERNE et al., 2006). Para auxiliar

os usuários a avaliarem os resultados de pesquisa, Vegas, Crestani e Fuentes (2007) criaram o

“Bubble” que, ao representar a estrutura dos itens recuperados por meio de uma visualização

em espiral  que indica a ocorrência de textos,  imagens e formatos de arquivos,  demandou
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menos  tempo  para  realização  de  tarefas  de  busca  por  informação  e  apresentou  grande

facilidade de uso.

As etiquetas (tags) sugeridas por usuários podem ser encaradas como metadados sobre

o documento que a recebeu e são popularmente apresentadas por meio de uma “Tag Cloud”

(nuvem de etiquetas), estrutura que contém etiquetas relacionadas a um ou mais documentos.

Knautz, Soubusta e Stock (2010) indicam que a visualização chamada “Tag Cluster”,  que

agrupa etiquetas por similaridade,  agrada mais aos usuários em tarefas de recuperação da

informação que as “Tag Clouds”, pois permitem analisar relações entre documentos por meio

da similaridade de etiquetas.

A representação  de  documentos  ou  metadados,  portanto,  pode  ser  orientada  pelas

seguintes boas práticas em potencial:

• 3.1 A adoção de uma lista  de  resultados  menor  que a  convencional  que  deve  ser

explorada por meio da técnica “fisheye lens” (simulação de lente de aumento convexa)

pode ajudar os usuários a analisar descrições de resultados de pesquisa (como KWIC),

pois limita o foco à região de interesse (baseada em PAEK; DUMAIS; LOGAN, 2004;

WARE, 2013, p. 141);

• 3.4  Sistemas  de  recuperação  da  informação  desenvolvidos  para  funcionar  em

dispositivos  com telas  pequenas  devem considerar  a  utilização da técnica “fisheye

distortion”  (simulação  de  lente  de  aumento  convexa)  (baseada  em  BÜRING;

GERKEN; REITERER, 2006);

• 3.5  Apresentar  documentos  recuperados  como  colagens  de  texto  e  imagem  pode

auxiliar tarefas de descoberta de informação para processos de invenção (baseada em

KERNE et al., 2006);

• 3.6 Representar elementos constituintes e a estrutura interna dos documentos por meio

de  visualização  em  espiral  facilita  a  análise  dos  itens  recuperados  (baseada  em

VEGAS; CRESTANI; FUENTES, 2007);

• 3.7 A estrutura “Tag cluster” (agrupamento de etiquetas) parece melhor que a “Tag

cloud”  (nuvem de  etiquetas)  para  amparar  a  busca  por  informações  (baseada  em

KNAUTZ; SOUBUSTA; STOCK, 2010).

7.6.4  Potenciais  boas práticas  para  visualização  de  múltiplas  características  de

coleções/resultados de pesquisa
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As  subseções  7.1.4  e  7.2.4  tratam de  propostas  para  a  visualização  de  múltiplas

características de coleções/resultados de pesquisa das quais três foram aproveitadas para esta

subseção, pois conduziram estudos com usuários.  Ding  et al. (2000) relatam o sucesso da

utilização  de  visualizações  para  representar  diferentes  características  dos  resultados  de

pesquisa com o objetivo de auxiliar  o  usuário a  entender  melhor  o domínio em que sua

pesquisa se insere.

O “VisGets”, desenvolvido por Dork et al. (2008), teve sucesso ao fornecer uma visão

geral  dos  documentos  recuperados por  meio  de estruturas  como linha  do tempo,  mapa e

nuvem de etiquetas  (Tag Cloud).  Além de proporem diversas  formas  de se apresentar  os

documentos  recuperados,  Koch  et  al. (2010)  ainda  introduzem  uma  visualização  com  o

objetivo de auxiliar o entendimento e utilização de operadores booleanos. Avaliação de uso

conduzida  pelos  autores  indicou que a  criação de expressões  de busca  foi  facilitada pela

visualização  dos  operadores  booleanos,  enquanto  que  as  visualizações  de  múltiplas

características dos documentos recuperados, embora auxiliem a busca iterativa, apresentam

uma curva de aprendizado longa.

As  potenciais  boas  práticas  para  a  representação  de  múltiplas  características  dos

documentos podem ser sintetizadas em:

• 4.1 Representar diferentes características dos documentos recuperados por meio de

mapas e diagramas pode auxiliar o usuário a entender melhor o domínio em que sua

pesquisa se insere (baseada em DING et al., 2000);

• 4.2 Utilizar estruturas como linha do tempo, mapa e “Tag Cloud” (nuvem de etiquetas)

para apresentar, respectivamente, características como data limite, país de origem e

etiquetas pode facilitar a busca por recursos na Web (baseada em Dork et al., 2008);

• 4.3 Auxiliar a aplicação de operadores booleanos por meio de uma visualização pode

ajudar  usuários  menos  familiarizados.  As  múltiplas  visualizações  de  resultados  de

pesquisa,  por  outro  lado,  embora  aumentem a  qualidade  da  busca,  exigem maior

treinamento em relação à lista convencional – o que remete à potencial boa prática 2.4

apresentadas na subseção 7.6.2: calcular custo-benefício da visualização (baseada em

Koch et al., 2010).

7.6.5 Potenciais boas práticas para representação de relações entre documentos

Embora  tenha  indicado  que  substituir  interfaces  textuais  convencionais  por

visualizações não diminua o tempo para o usuário encontrar as informações que busca,  o
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estudo  comparativo  de  Cribbin  e  Chen  (2001)  assinala  que  as  visualizações  são  mais

eficientes que o texto para apresentar relações semânticas entre documentos, o que remete à já

mencionada diretriz 9.2 proposta por Colin Ware: “Graphical elements, rather than words,

should be used to show structural relationships, such as links between entities and groups of

entities” (WARE, 2013. p. 455). 

Para apresentar resultados de pesquisas agrupados por semelhança de seus conteúdos,

Swan, Allan e Byrd (1998) empregaram uma interface 3D que, segundo avaliação, foi menos

aceita pelos participantes não familiarizados com uso do mouse. Embora datada, a afirmação

dos autores ganha força nos dias de hoje pois, ao assinalar a influência dos periféricos na

qualidade da interação, joga luz sobre a crescente adoção das telas sensíveis ao toque em

substituição  ao  mouse  – isto,  portanto,  é  um  fator  que  deve  ser  considerado  no

desenvolvimento de interfaces de sistemas de recuperação da informação.

Leuski e Allan (2000) apontam para o sucesso da combinação de uma lista textual

rankeada com uma visualização que utiliza posição espacial, forma e cores para representar

similaridades entre documentos recuperados. A combinação de visualização com texto, em

vez  da  substituição,  na  representação  de  relações  entre  documentos  também já  teve  seu

sucesso relatado por Granitzer et al.(2004), autor já mencionado na subseção 7.6.1. Avaliação

positiva do “WhatsOnWeb” de Giacomo et al. (2000) reforça o potencial para aprimoramento

de sistemas de recuperação da informação da proposta de agrupar resultados de pesquisa em

categorias por meio de uma estrutura baseada em mapa e diagrama.

Apresentar  relações  entre  diferentes  documentos  e  suas  facetas  por  meio  de  uma

visualização baseada em mapa e diagrama é a proposta do “FacetAtlas” de Cao et al. (2010),

que obteve uma boa avaliação em comparação a uma versão baseline (mesma infraestrutura,

porém sem visualizações). O “ProjSnippet” de Gomez-Nieto  et al.  (2014) apresentou uma

melhor  performance  em  tarefas  de  busca  por  informações  que  a  lista  de  resultados

convencional ao organizar os  “snippets” (fragmentos de texto dos documentos recuperados)

de  maneira  a  agrupá-los  por  similaridade,  permitindo  assim  uma  visão  geral   dos  itens

recuperados e dos seus relacionamentos.

As  potenciais  boas  práticas  para  a  representação  de  relações  entre  documentos

apresentadas nesta subseção podem sintetizadas conforme abaixo:

• 5.1  Visualizações  podem ser mais  eficientes  que  o  texto  para  apresentar  relações

semânticas entre documentos (baseada em CRIBBIN; CHEN, 2001 e WARE, 2013);

• 5.2  Considerar  a  influência  dos  periféricos  (tanto  de  entrada  quanto  de  saída)  na

interação ao projetar visualizações de relações entre documentos (baseada em SWAN;



137

ALLAN; BYRD, 1998);

• 5.3  Complementar  listagem  de  resultados  convencional  com  visualização

representando  relações  entre  documentos  pode  resultar  em  melhora  na  busca  por

informações. Reforça potencial  boa prática exposta na subseção 7.6.1 (baseada em

LEUSKI; ALLAN, 2000; GRANITZER et al., 2004);

• 5.4 A aplicação de estruturas baseadas em mapa e diagrama para apresentar resultados

de  pesquisa  agrupados  por  categoria  ajuda  a  indicar  relações  entre  categorias  e

documentos (baseada em GIACOMO et al., 2000);

• 5.5 A representação das relações entre diferentes documentos e suas facetas podem ser

proporcionadas por meio de visualizações baseadas em mapas e diagramas (baseada

em CAO et al., 2010);

• 5.6 Agrupar  “snippets”  por  similaridade,  utilizando proximidade e  cores,  pode ser

melhor que simplesmente apresentá-los em ordem de relevância (GOMEZ-NIETO et

al., 2014).

7.6.6 Potenciais boas práticas para acelerar a familiarização com sistemas de recuperação da

informação

Conforme  visto,  diferentes  pesquisas  relatam  que  as  visualizações  podem  ser

utilizadas para facilitar a interação com sistemas de recuperação da informação, mas isto nem

sempre acontece. Estudos de Allen (1998), Sebrechts et al. (1999), Koshman (2005) e Tory,

Swindells e Dreezer (2009), por exemplo,  indicam que o uso de visualizações não resulta

necessariamente  em  maior  facilidade  para  usuários  não  especialistas  em  interação  com

sistemas de recuperação de informação. Portanto, a elaboração de sistemas de recuperação da

informação, sobretudo os que utilizam visualizações, deve promover a correspondência entre

as habilidades do usuário final e as tarefas a que se destina (ALLEN, 1998). 

Foi visto na seção 5, que uma das maneiras de reduzir o tempo para familiarização

com visualizações é por meio da “transferência de habilidade” (skill transfer), isto é, fazer

analogias  com coisas  já  sejam conhecidas  pelo  usuário:  “If  we  know that  our  users  are

cartographers,  already  good  at  reading  terrain  contour  maps,  we  can  display  other

information, such as energy fields, in the form of contour maps” (WARE, 2013, p. 220). Em

complemento, “Make every effort to standardize the mapping of data to visual patterns within

and across applications.” (WARE, 2013, p. 451). Druin et al. (2001), além de demonstrarem a
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eficácia do uso de analogias, contribuem com a abordagem “parceiros de design” que defende

que  os  usuários  finais  devem  participar  ativamente  do  planejamento  da  interface.  A

abordagem  foi  aplicada  com  sucesso  na  criação  de  visualizações  para  um  sistema  de

recuperação da informação voltado ao público infantil (“QueryKids”) (DRUIN et al., 2001).

As potenciais boas práticas para auxiliar a familiarização de usuários com sistemas de

recuperação de informação identificadas no material analisado podem ser resumidas em:

• 6.1 Ao se projetar sistemas de recuperação da informação, sobretudo os que utilizam

visualizações, é preciso promover  a correspondência entre as habilidades do usuário

final e as tarefas a que o sistema se destina (ALLEN, 1998);

• 6.2  O  emprego  de  analogias  para  promover  a  transferência  de  habilidade  (skill

transfer) pode ser um recurso para acelerar familiarização – remete ao exposto na

potencial boa prática de design 2.2 (baseada em WARE, 2013; DRUIN et al., 2001);

• 6.3 Quando possível, usuários finais devem participar ativamente do planejamento da

interface (baseada em DRUIN et al., 2001).

7.6.7  Potenciais  boas  práticas  para  aprimorar  memorização  no  contexto  de  sistemas  de

recuperação da informação

A codificação redundante de propriedades  abordada por  Ware na diretriz  5.11 “To

make symbols in a set maximally distinctive, use redundant coding wherever possible; for

example, make symbols differ in both shape and color” (2013, p. 159) é recomendada por

Tory,  Swindells  e  Dreezer  (2009),  no  estudo  que  também indicou  que  visualizações  que

utilizam pontos (dot display), como gráficos de dispersão, são melhores para memorização

que mapas de contorno e paisagens 3D. Portanto, baseando-se nos autores citados acima, é

possível  estabelecer  duas  potenciais  boas  práticas  para  codificação  e  memorização  no

contexto de sistemas de recuperação da informação: 

• 7.1  Utilize  codificação  redundante  para  auxiliar  a  memorização  dos  itens

representados na visualização. (baseada em TORY; SWINDELLS; DREEZER, 2009);

• 7.2 Visualizações que utilizem pontos são melhores para memorização que mapas de

contorno  e  paisagens  3D,  portanto,  parecem  indicadas  para  aplicações  em  que  a

memorização  seja  um  fator  determinante  (baseada  em  TORY;  SWINDELLS;

DREEZER, 2009).

Nas  últimas  sete  subseções  foram  apresentadas  orientações  extraídas  do  material
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analisado  que  podem ser  consideradas  como  potenciais  boas  práticas  para  elaboração  de

visualizações para sistemas de recuperação da informação. Com o objetivo de complementar

as contribuições da VI identificadas como potenciais boas práticas de design de sistemas de

recuperação  da  informação,  foram apresentadas  paralelamente  as  diretrizes  propostas  por

Colin Ware (2013) que se mostraram compatíveis.

Embora tenham sido identificadas vinte e sete orientações que podem se traduzir em

boas práticas para  design de visualizações para sistemas de recuperação da informação, é

preciso assinalar que os estudos analisados apenas fornecem evidências que apontam para o

“potencial” delas, ou seja, não é possível afirmar que se tratam de princípios de design. Chen

e Börner (2002, p. 228) comentam:

Although principles  for perception and cognition,  computer  graphics,  and
human-computer interaction do exist, they do not readily lend themselves to
formation  of  design  principles.  Many principles  are  tightly  coupled  with
particular environments and are hard to generalizer. More often, the same
fundamental  problem  disguises  itself  in  diferent  forms,  which  also
complicates the process of putting available theories into practice. (CHEN;
BÖRNER, 2002, p. 228).

Outra  dificuldade  que  ocorre  na  revisão  de  avaliações  de  visualizações  aplicadas  à

recuperação da informação é a falta de padronização e comparações incompletas realizadas

nestes tipos de estudos, conforme verificado por Julien, Leide e Bouthiller (2008). 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos dias hoje, a informação é reconhecida como um recurso de grande importância

para a consecução das mais variadas atividades. A crescente demanda é acompanhada por

uma abundância  informacional  nunca antes  vista  que  resulta  numa preocupação cada vez

maior  com  formas  de  recuperar  informações  relevantes.  Os  sistemas  de  recuperação  da

informação vêm se tornando o meio mais utilizado para acessar informações seja na Web ou

em outros ambientes. Contudo, enquanto ocorre um constante aprimoramento dos sistemas de

recuperação  da  informação,  o  ser  humano  permanece  com sua  limitada  capacidade  para

analisar volumosos resultados de buscas. A VI, por ter como objetivo facilitar  a análise e

assimilação de informações, é uma fonte valiosa para se obter recursos para ajudar usuários a

efetuarem buscas em sistemas de recuperação da informação.

A presente pesquisa teve como objetivos a  apresentação dos aportes da Visualização

da Informação para interfaces de navegação e de pesquisa e a proposição de estratégias de

design e melhores práticas que possam ser incorporadas ao projeto de interfaces de sistemas

de recuperação da informação. Com o intuito de delimitar melhor quais aspectos dos sistemas

de  recuperação  da  informação  seriam  abordados,  os  modelos  básicos  de  interação  por

navegação e por pesquisa foram estabelecidos como o eixo temático desta pesquisa. O método

escolhido foi a pesquisa bibliográfica,  cujo material foi reunido através de um levantamento

em dez fontes acessíveis pela Web em que se buscou estudos sobre VI aplicada à Recuperação

da Informação. 

Entende-se  que  o  objetivo  específico  “apresentar  uma  visão  geral  do  aportes  da

Visualização  da  Informação  para  interfaces  de  navegação  e  de  pesquisa” foi  atendido  a

contento, pois foi apresentada uma gama significativa de estudos, totalizando 58 referências,

dentro  de  um espectro  temporal  de  22  anos  (1992-2014).  Foram apresentadas  diferentes

abordagens  para  a  descrição  de  resultados  de  busca  por  meio  de  visualizações,  seja  nas

interfaces de navegação, nas de pesquisa ou nos modelos híbridos e derivados. Foi possível

demonstrar  a  evolução  e  também  as  tendências  atuais  da  VI  aplicada  a  sistemas  de

recuperação da informação.

Uma vasta gama de aportes da VI para sistemas de recuperação da informação foi

exibida ao longo da pesquisa. Nas subseções 7.1 a 7.4 foram apresentadas diferentes maneiras

de  se  aplicar  técnicas  de  visualização  da  informação  em  sistemas  de  recuperação  da

informação: “visualização de coleções e tesauros”, “visualização de relações entre itens de

coleções/documentos”,  “visualização  de  documentos  ou  metadados”,  “visualização  de

resultados  de  pesquisas  em  relação  à  expressão  de  busca”,  “Visualização  de  múltiplas
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características de coleções/resultados de pesquisas” e “visualização aplicada a sistemas de

recuperação da informação com foco em análise visual”. As diferentes propostas de aplicação

de técnicas de VI em sistemas de recuperação da informação, bem como suas vantagens e

desvantagens  apontadas  nos  estudos  analisados,  podem  servir  como  subsídio  para  o

desenvolvimento de sistemas de recuperação da informação, pois indicam possibilidades de

aplicação, casos de sucesso e limitações.

Os  estudos  analisados  nas  subseções  7.1.4,  7.2.4  (Visualização  de  múltiplas

características de coleções/resultados de pesquisa) e 7.4 (Visualização da Informação aplicada

a  sistemas  de  recuperação  da  informação  com foco em análise  visual)  parecem ser  uma

tendência de aplicação de VI em sistemas de recuperação da informação, pois estão entre os

mais recentes do universo analisado. Também parece que há um movimento em direção à

combinação dos modelos clássicos de interação com sistemas de recuperação da informação,

provocando o surgimento de modelos híbridos e a proposição de novas maneiras de explorar

conteúdos indexados em sistemas de recuperação da informação. 

Na  subseção  7.6  foram apresentados  os  resultados  que  correspondem ao  segundo

objetivo: “propor estratégias de design e melhores práticas que possam ser incorporadas ao

projeto de interfaces de sistemas de recuperação da informação”. Para ressaltar a cautela que

orientou a proposição das boas práticas de design de sistemas de recuperação da informação,

elas  passaram  a  ser  tratadas  como  “potenciais  boas  práticas  de  design de  sistemas  de

recuperação da informação”.  Considerando o escopo do trabalho, elas também podem ser

interpretadas  como “potenciais  boas  práticas  de  design  de visualizações  para  sistemas  de

recuperação da informação”.  Estas orientações expostas ao longo da subseção 7.6 (e suas

subseções) não apenas reforçam a ideia de que a VI tem muito a contribuir para os sistemas de

recuperação  da  informação,  mas  também podem servir  como  orientações  iniciais  para  o

desenvolvimento de sistemas de recuperação da informação que utilizem visualizações.

Parte do problema que motivou a execução desta pesquisa foi a escassez de estudos

sobre  VI  aplicada  a  sistemas  de  recuperação  da  informação  no  âmbito  da  Ciência  da

Informação  brasileira.  O  levantamento  bibliográfico  realizado  apenas  reforçou  este  dado.

Primeiramente, não foram identificadas fontes brasileiras direcionadas à VI e, considerando

toda a literatura analisada, a quantidade de autores brasileiros é tímida. Observou-se também

uma  baixíssima  concentração  de  pesquisas  oriundas  de  fontes  brasileiras  de  Ciência  da

Informação. A presente  pesquisa  espera  contribuir  positivamente  para  a  mudança  desta

situação.

Com base na literatura levantada e analisada, foi constatado que os aportes da VI para
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sistemas  de  recuperação  da  informação  têm ênfase  no  modelo  de  interação  por  pesquisa

(41,37% do total),  enquanto  a  interação por  navegação  é  tratada  em apenas  17,24% dos

artigos. Esta inclinação pode ser reflexo da crescente popularidade dos motores de busca na

Web, sobretudo o Google – que, consequentemente, dá visibilidade às limitações da interação

por pesquisa e culmina num maior esforço para seu aperfeiçoamento. 

Os estudos avaliativos, que representam parte do material analisado, fornecem indícios

de que o uso de visualizações pode trazer benefícios à atividade de busca por informações em

sistemas de recuperação da informação. Dentre as pesquisas que conduzem avaliações em que

se  afere  a  influência  das  visualizações  no  desempenho  de  atividades  de  busca  por

informações, mais de 70% trazem resultados positivos. Os resultados positivos compreendem,

por exemplo, menor tempo para realização de tarefas, maior grau de satisfação/preferência do

usuário ou opção mais intuitiva frente ao texto. Esta pesquisa, portanto, enfatiza o potencial

da VI aplicada a sistemas de recuperação da informação.

Os  estudos  apresentados,  sobretudo  nas  subseções  7.1  a  7.4  (e  suas  subseções),

demonstram que a VI pode contribuir para a produção de descrições de resultados de buscas

que aproveitem algumas das vantagens da utilização de recursos gráficos. As visualizações,

além de possibilitarem a exibição compacta de resumos de documentos, metadados e outras

propriedades dos documentos, são “all-in-one” (RIEBER, 1995, p. 45), isto é, apresentam

tudo  de  uma só  vez,  de  maneira  contínua  –  e  não  sequencial,  como o  texto.  Assim,  no

contexto  dos  SRI,  as  visualizações  podem facilitar  a  comparação  entre  documentos  e  a

apresentação  de  seus  relacionamentos,  bem como  a  visão  geral  de  coleções.  A presente

pesquisa reforça a ideia, exposta na introdução, de que estruturas de VI podem atuar como

ferramentas  cognitivas  para  auxiliar  usuários  a  interagir  com  sistemas  de  recuperação da

informação,  sobretudo  para  analisar  e  entender  resultados  de  buscas.  Todavia,  conforme

sugerido pelas “potenciais boas práticas de design de sistemas de recuperação da informação”

1.3 e 5.3, não se deve pretender substituir o texto por visualizações, mas complementá-lo,

proporcionando ao usuário de sistemas de recuperação da informação uma experiência mais

rica.

Na seção 1,  o esquema simplificado do funcionamento de um SRI,  elaborado por

Rijsbergen (1979), foi utilizado para ilustrar a aplicabilidade de técnicas de VI no âmbito dos

sistemas  de  recuperação  da  informação.  A revisão  desenvolvida  ao  longo  desta  pesquisa

possibilita apontar com maior clareza em quais situações as visualizações podem ser aplicadas

no processo de busca por informações. Para tanto, foi utilizado o “macro model of human

information retrieval behavior on the web” (figura 56) proposto por Knight e Spink (2008, p.
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230).  O modelo,  embora  direcionado à  Web e  ainda em caráter  experimental,  mostrou-se

adequado  para  a  ilustração  pretendida  porque,  assim  como  esta  pesquisa,  delimita  as

estratégias de busca por meio dos modelos de interação por navegação (lado esquerdo) e por

pesquisa (lado direito).

As visualizações poderiam ser situadas nos três níveis do modelo:

• Nível 1 (level 1): Na estratégia por navegação, as visualizações podem representar o

espaço informacional navegável, conforme estudos analisados na subseção 7.1 e suas

subseções.  Na  estratégia  por  pesquisa,  visualizações  podem  ser  empregadas  para

amparar  a  formulação  da  expressão  de  busca,  conforme propostas  de  Koch et  al.

(2010) e também de Dork et al. (2008) apresentadas na subseção 7.4.

• Nível  2  (level 2):  No  âmbito  da  navegação,  a  interação  pode  ser  amparada  por

visualizações que representem os níveis da estrutura organizacional e os documentos,

o que pode influenciar o comportamento do usuário, conforme propostas analisadas na

subseção 7.1. Na estratégia baseada em pesquisa, os resultados de pesquisa (query

results)  podem  ser  apresentados  por  meio  de  visualizações,  conforme  estudos

apresentados na subseção 7.2.

• Nível 3 (level 3): Tanto na estratégia por navegação quanto por pesquisa, o uso de

Figura 56 - “Macro model of human IR behavior on the Web”.

Fonte: Knight e Spink (2008, p. 230).
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visualizações pode impactar o julgamento de relevância, pois influenciaria diretamente

na atividade de análise dos itens recuperados.  As táticas dos usuários (user tatics)

também poderiam ser impactadas, uma vez que as visualizações podem ser aplicadas

para facilitar a reformulação da expressão de busca – por exemplo, Dork et al. (2008).

Embora não mencionado no esquema, uma das táticas a que um usuário pode recorrer

é a consulta a tesauros, que podem ser fornecidos na forma de visualizações, conforme

Stanescu e Burdescu (2009) (subseção 7.1.1).

O  posicionamento  das  visualizações  ao  longo  do  “macro  model  of  human  information

retrieval  behavior  on the web” tem caráter  meramente especulativo,  isto  é,  apenas  tem o

intuito  de ilustrar  o  alcance  das  visualizações  no processo  de busca  por  informações  em

sistemas de recuperação da informação. Ele, contudo, suscita um tema interessante: verificar o

impacto das visualizações em todo o processo de busca por informações.

Embora  os  resultados  indiquem  que  a  VI  pode  contribuir  positivamente  para  a

qualidade da interação com sistemas de recuperação da informação, é preciso reconhecer que

isto ainda não é um consenso, pois quase 30% dos 14 estudos que compararam visualizações

com  texto  apontaram  para  resultados  negativos  ou  inconclusivos. É  necessário  também

considerar que a qualidade geral do sistema de recuperação da informação é fundamental. Um

desempenho  fraco  em termos  de  revocação  e  precisão  ou  uma  indexação  deficiente  não

podem ser efetivamente contornados pelo uso de visualizações, pois elas atuam apenas em

nível de entrada (input) e, majoritariamente, de saída (output). Também cabe mencionar que a

criação  de  visualizações  é  altamente  dependente  de  técnicas  sofisticadas  de  extração  e

organização de dados.

O  presente  estudo,  portanto,  demonstrou  algumas  das  possíveis  estratégias  para

aprimorar  sistemas de recuperação da informação por meio de técnicas de visualização da

informação  e  também potenciais  boas  práticas  que  podem amparar  aplicações  futuras.  A

revisão  também fez  notar  que  a  maioria  das  propostas  de  aplicação  de  visualizações  em

sistemas de recuperação da informação que passaram por testes foi avaliada positivamente. O

panorama  apresentado,  portanto,  pode  servir  como  ponto  de  partida  para  estudos  mais

aprofundados sobre VI aplicada a sistemas de recuperação da informação, atuando como um

valioso  material  de  consulta.  Também  pode  amparar  o  planejamento  de  sistemas  de

recuperação da informação, pois fornece indícios de que as visualizações aprimoram sistemas

de recuperação da informação, aponta possíveis maneiras de aplicação e sintetiza orientações

que podem atuar como potenciais boas práticas de  design.  Paralelamente, espera-se que a

presente pesquisa promova uma aproximação entre a  Ciência da Informação e os estudos
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sobre percepção, introduzindo na área questões sobre os aspectos da cognição de baixo nível,

isto  é,  como  as  pessoas  percebem  diferentes  elementos  gráficos,  e  como  isto  pode  ser

utilizado para melhorar o acesso à informação.

Longe  de  esgotar  o  tema,  esta  pesquisa  permite  notar  que  há  ainda  uma  grande

diversidade  de  maneiras  para  abordar  a  VI  sob a  perspectiva  da  Ciência  da  Informação.

Trabalhos futuros poderão se concentrar na revisão (ou condução) de estudos  com usuários

com o objetivo de verificar a influência das visualizações no desempenho de atividades de

busca  por  informações  em  sistemas  de  recuperação  da  informação –  principalmente  em

comparação  ao  texto.  Outro  rumo  interessante  seria  analisar  visualizações  aplicadas  em

sistemas de recuperação da informação com base nas propriedades visuais acionadas,  leis

Gestalt e na taxonomia de tarefas proposta por Shneiderman (1996) (todos mencionados na

seção 5) com o objetivo de produzir generalizações que possam fomentar diretrizes de design

de visualizações para sistemas de recuperação da informação.

Uma pesquisa mais extensa com o propósito de se construir/identificar boas práticas

de  design de visualizações para  sistemas de recuperação da informação também parece um

tema relevante para estudos futuros. Explorar estudos sobre técnicas de Visualização de Texto

(Text Visualization) aplicada à recuperação da informação, cujos exemplos são o “Wordle” de

Padia, Alnoamany e Weigle (2012) e o “Word Tree” de Wattenberg e Viegas (2008), aparenta

ser um interessante direcionamento. Afastando-se da recuperação da informação, estudar as

visualizações enquanto prática informacional/comunicacional, sobretudo no meio científico,

parece um tema interessante para a Ciência da Informação.
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Apêndice
Relação do material analisado
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Continuação do apêndice.

Legenda da última coluna: 
N – VI aplicada a interfaces de navegação
P – VI aplicada a interfaces de pesquisa
AV – VI aplicada a SRIs com foco em análise visual
A/R – Pesquisa de avaliação ou revisão de literatura
N&P – VI aplicada a interfaces de navegação e de pesquisa
BPD  - boas práticas de design
*observação: “NA” quando, embora tenha ocorrido avaliação, ela não comparou a visualização com 
texto.
Fonte: elaboração própria.
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