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RESUMO 

 

A avaliação de Softwares Educativos (SE) é importante para identificar a utilização 

correta desta ferramenta como facilitadora do processo de ensino-aprendizagem e, além 

disso, permite verificar a adequação do SE de acordo com os objetivos pedagógicos 

estabelecidos pelos professores; o correto funcionamento do SE de acordo com a 

Engenharia de Software e; o direcionamento para as características, necessidades e 

habilidades de seus usuários, segundo a Engenharia da Usabilidade. Portanto, o objetivo 

deste estudo foi realizar a análise de 14 abordagens para avaliação de SE, com o intuito 

de identificar a respectiva coerência e abrangência, em relação aos modelos consagrados 

da literatura clássica para a Qualidade de Software (Norma ISO 9126-1 e Swebok 

Guide), Qualidade de Uso (Norma ISO 9241-1 e Heurísticas de Usabilidade) e os 

Preceitos da Pedagogia. O processo de apropriação do conhecimento sobre as 

abordagens, pautou-se no estudo de caracterização das mesmas, a partir do qual foi 

possível identificar grande heterogeneidade dos critérios adotados, instrumentos de 

mensuração e diagnósticos obtidos. Dessa maneira, realizou-se uma comparação entre 

os modelos de qualidade, buscando identificar a intersecção entre critérios de modelos 

distintos. Como resultado da caracterização das 14 abordagens analisadas e da 

intersecção entre os modelos de Qualidade de Software, de Uso e Pedagógica, elaborou-

se um dicionário de termos para mapear os critérios de cada modelo de qualidade, com 

aqueles presentes nas abordagens de avaliação de SE consideradas neste estudo. Espera-

se que este instrumento seja útil para auxiliar os atores envolvidos no processo de 

avaliação de SE uma vez que se utiliza de informações adotadas e entendidas como 

padrão de referência na literatura. 

 
  

Palavras-chave: Avaliação de Software Educativo; Software Educativo; Modelos de 

Qualidade. 
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ABSTRACT 

 

Evaluation of Educational Software (ES) is important to identify the correct use of this 

tool as a facilitator of the teaching-learning process and also allows you to check the 

adequacy of the ES in accordance with the educational goals set by teachers; IF the 

correct operation according to the Software Engineering; the direction to the 

characteristics, needs and skills of its members, according to Engineering Usability. 

Therefore, the aim of this study was the analysis of 14 ES approaches to assessment in 

order to identify the coherence and comprehensiveness in relation to established models 

of classical literature for Software Quality (ISO 9126-1 and SWEBOK guide), Quality 

of Service (ISO 9241-1 and Heuristics Usability) and the. Precepts of Education. The 

process of knowledge appropriation of the approaches, was marked in the study of 

characterization of the same, from which it was possible to identify great heterogeneity 

of the adopted criteria, measurement instruments and diagnoses obtained. Thus, there 

was a comparison between the quality model in order to identify the intersection criteria 

for different models. As a result of the characterization of the 14 analyzed approaches 

and the intersection of the Software Quality Models, Use and Teaching, elaborated a 

dictionary of terms to map the criteria of each quality model, with those present in the 

ES assessment approaches considered in this study. It is expected that this tool will be 

useful to assist the actors involved in the ES evaluation process as it uses information 

taken and understood as a reference standard in the literature. 

 

 

Keywords: Educational software; Educational software evaluation; Quality Models. 
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Capítulo 1  

Introdução 

Este capítulo apresenta uma breve descrição da importância da utilização de Softwares 

Educativos (SE) na Educação e do uso de recursos de informática como motivador e 

facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Desta, ainda, a necessidade da adoção 

de SE ser precedida por uma avaliação que considere aspectos pedagógicos, de 

qualidade de software e de qualidade de uso. Após a contextualização são apontados os 

atuais problemas enfrentados pelos envolvidos no processo de avaliação de SE diante da 

diversidade de abordagens existentes na literatura.  Em seguida, apresenta-se a 

proposição de solução para esta problemática tomando como base a identificação da 

relação existente entre as atuais abordagens de avaliação de SE e os modelos de 

qualidade de software, de uso e dos preceitos pedagógicos.   

1.1 Contextualização 

No cenário atual, a humanidade vive cercada pelas tecnologias digitais. Constantemente 

as pessoas são inundadas com novas informações, novas plataformas e novos produtos 

digitais (DA SILVA; GOMES, 2015). Portanto, percebe-se que as Tecnologias de 

Informação e Comunicação (TIC) encontram-se inseridas no cotidiano social e 

amplamente presentes nas atividades humanas. Nesse sentido, segundo Sanavria et al. 

(2012), o advento tecnológico contribui à vivência de um célere crescimento da 

utilização das TICs. O que é reafirmado pelos pesquisadores Zem-Lopes, Pedro e 

Isotani (2014, p. 2) “a evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação tem 

transformado a maneira como produtos e serviços dos mais diversos setores são 

projetados, desenvolvidos e disponibilizados no mercado mundial”. 

Assim, a era da informação favorece uma constante transformação das relações 

sociais e, inclusive, contribui com a inserção dos recursos tecnológicos nas atividades 

ordinárias, contemplando múltiplas áreas do conhecimento, tais como: medicina, 

cultura, indústria, mercado, esportes, entre outras. Observa-se, ainda, que o ambiente 

escolar representa um dos espaços que possibilita a aproximação do indivíduo com as 

TICs (DE FRANÇA; DA SILVA, 2014). 

Segundo Rodrigues (2014), devido ao crescente interesse da população por 
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inovação tecnológica, as pesquisas e os estudos dessa área do conhecimento receberam 

incentivos para buscarem meios que possibilitem a elaboração de novos instrumentos, 

inclusive educacionais, que atendam às necessidades dos diversos campos de atuação da 

ciência, do trabalho e do entretenimento. A utilização de tecnologias educacionais, 

especificamente, visa inovar as formas de ensino e enriquecer o aprendizado, tornando o 

processo de ensino-aprendizagem mais agradável, ágil, útil e eficiente para o mundo 

atual (LOVATTE; NOBRE, 2011).  

No campo da Educação, as TICs são incorporadas ao contexto educativo através 

da inclusão de SE com o objetivo de potencializar o processo de ensino-aprendizagem. 

Além de SE, são utilizados Objetos de Aprendizagem (OA) como recursos pedagógicos 

de inclusão da informática na Educação. Para Santos et al (2014) OA são artefatos 

digitais utilizados com fins educacionais para o aprendizado de conceitos por parte dos 

alunos, com forte ênfase na reusabilidade. No entanto, vale realçar que neste trabalho 

dissertativo estes recursos são tratados como uniformes. A combinação de Educação e 

Tecnologia resulta em oportunidades de crescimento no processo de ensino-

aprendizagem. Dessa maneira, as novas TICs afetam diretamente os métodos de ensino, 

práticas e recursos (COOMANS; LACERDA, 2015).  

A utilização de recursos tecnológicos dentro do processo educativo enriquece o 

ambiente de aprendizagem, mas, geralmente, requer que os profissionais da Educação 

superem enormes desafios (avaliação de aspectos de SE que não compreendidos) no 

contexto educacional do ensino tradicional brasileiro,  

A literatura acadêmica apresenta vários estudos sobre a utilização de recursos 

tecnológicos dentro do contexto escolar, inclusive a utilização de SE. No entanto, Nobre 

et al. (2015) destacam como é importante a análise desses recursos para serem 

utilizados como recurso pedagógico e como instrumento facilitador da prática 

pedagógica em prol da eficácia do processo de ensino-aprendizagem. Esses recursos 

educacionais devem ser adequados pedagogicamente (OLIVEIRA et al, 2001) aos 

objetivos estabelecidos pelos professores, corretos funcionalmente de acordo com a 

Engenharia de Software (SOMMERVILLE, 2003) e direcionados para as 

características, necessidades e habilidades de seus usuários, segundo a Engenharia da 

Usabilidade (NIELSEN, 1994; ROGERS et al, 2013). Inadequações nessas vertentes 

podem comprometer a potencialidade do recurso e prejudicar seu propósito de auxiliar o 

processo de ensino-aprendizagem. É necessário que se tenha entendimento dos 

princípios, senão, os materiais podem ser descartados com a justificativa de que o 

design de suas interfaces não está em conformidade com o que se espera para auxiliar 
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alunos e professores em situações de ensino-aprendizagem (DA SILVA e GOMES, 

2015).  

Da Silva e De França (2014) afirmam que é necessário avaliar esses recursos 

frente à sua adequação ao contexto de aplicação pretendido. Tchounikine (2011, p. 112), 

expõe que um SE é um produto “projetado para servir de meio para implantar 

pedagogias baseadas no uso com computador e contribuir para alcançar objetivos 

pedagógicos”. Os SEs podem ser definidos, também, como um recurso didático-

pedagógico que auxilia os professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento e 

facilitar o processo de ensino-aprendizagem (MERCADO, 2002). Nessa perspectiva, Da 

Silva (2012) compreende que o SE é um dispositivo digital que foi planejado e 

elaborado para fins didático-pedagógicos, representando um mediador de conteúdos 

curriculares da esfera escolar e viabilizador do processo de ensino-aprendizagem, que 

requer a mediação do professor da área para seu uso eficiente. Portanto, a utilização de 

SE no contexto escolar deve colaborar como material didático e servir para ser mais um 

meio de ensino, no intuito de proporcionar melhorias na qualidade pedagógica e na 

eficácia do processo ensino-aprendizagem. 

1.1.1 Problematização  

Ainda no contexto educacional, os SEs podem auxiliar os estudantes a compreenderem 

com mais facilidade os conteúdos ministrados pelos professores, melhorar a 

interpretação do conteúdo teórico a partir de sua aplicação prática, exercitar a resolução 

de problemas em tempo ágil, permitir a possibilidade de adaptação aos distintos ritmos 

de aprendizagem dos alunos, favorecer que os discentes aprendam com seus erros, 

reduzir a passividade dos educandos e enriquecer a prática pedagógica com recursos 

multimídia, entre outras vantagens. Como também, os SE favorecem o aprendizado 

lúdico, enriquecendo, desafiando e estimulando e respeitando o ritmo individual do 

discente (DE FRANÇA, DA SILVA, 2014).  

As vantagens apresentadas na utilização de SE são importantes para estimular o 

aprendizado dentro do contexto educacional. No entanto, a adoção de um SE requer 

cuidados, em virtude da existência de diferentes fatores que podem prejudicar o 

propósito principal do seu uso, de favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Dentre 

os principais fatores, destacam-se: (i) a inserção de um SE no contexto errado; (ii) 

incoerência entre o conteúdo abordado no SE e aquele pretendido pelo educador; (iii) 

problemas de usabilidade na interface que possam interferir no processo interativo 
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tornando o uso do SE pouco atrativo ou difícil; (iv) má estruturação ou má 

representação dos conteúdos didáticos; (v) ausência de fundamentação pedagógica e 

didática embutida no SE; (vi) problemas funcionais do SE que possam levar à situações 

indesejadas (SILVA, 2012; DE FRANÇA et al, 2014; DE OLIVEIRA et al, 2014; DA 

SILVA et al, 2015).   

A existência de fatores que podem prejudicar o propósito do SE leva à reflexão 

da necessidade de averiguar (avaliar) a presença de características desejáveis e 

necessárias no software. Dessa forma é possível identificar o uso coerente enquanto 

recurso tecnológico para auxiliar o aluno no processo de aprendizagem. Para tanto, 

existem várias abordagens para avaliação de SE1 [Técnica de Muchielli (Muchielli 

1987); Método de Reeves (Reeves 1994); Instrumento de Avaliação da Qualidade para 

Software Educacional de Matemática (Gladcheff 2001); Método Ergopedagógico 

Interativo de Avaliação para Produtos Educacionais Informatizados (Silva 2002); 

Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional Infantil (Atayde 

2003); Ferramenta Especialistas para Avaliação de Software Educacional (Webber et al. 

2009); Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais (Savi 2010); Ferramenta 

Ergonômica e Pedagógica para a Avaliação de Software Educacional (Coomans 2015)]. 

Esta é uma possível solução para os problemas citados, pois as abordagens têm por 

objetivo guiar os avaliadores na verificação de critérios definidos como relevantes por 

estas. A diversidade de abordagens, embora seja indicio da relevância e importância que 

a avaliação de SE tem tido na comunidade cientifica, leva os envolvidos no processo de 

avaliação a enfrentarem outros problemas. Da Silva et al. (2014) afirmam que ao 

analisar a literatura acadêmica sobre a avaliação de SE, constata-se que tal processo é 

realizado por i) designers; ii) professores, especialistas de um domínio específico, e iii) 

alunos, usuários das tecnologias.  

As abordagens possuem diferentes características em relação aos critérios 

considerados como relevantes, aos instrumentos de mensuração, a apresentação do 

diagnóstico obtido. A pluralidade existente esta associada à falta de padronização (ou 

homogeneidade) entre elas levando assim a um conjunto de outros problemas como a 

variação dos tipos de avaliações realizadas que impacta diretamente no perfil das 

pessoas envolvidas (ausência da definição dos perfis necessários considerando distintos 

domínios), pois são exigidas habilidades com os softwares que serão avaliados 

                                                 

1 A literatura acadêmica apresenta distintas nomenclaturas (metodologia, método, instrumento, 

abordagem e ferramenta) para os mecanismos de avaliação de SE, no entanto será dado um tratamento 

uniforme a todos os mecanismos e no texto será adotado o termo abordagem para referenciá-los. 
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(conhecimento e manuseio do SE), competências acerca da utilização das abordagens 

para avaliação de SE (grande variedade de critérios, escalas de avaliação e planejamento 

da avaliação), conhecimentos prévios distintos, familiaridade com os critérios que serão 

analisados (GLADCHEFF, 2001) e conhecimento sobre as dimensões (Educação, 

Engenharia de Software e Interação Humano-Computador) de avaliação (WEBBER, 

2009). Além disso, outro fator problemático é a interação entre programadores e 

educadores devido às dificuldades em compartilhar conceitos das diferentes áreas (DA 

SILVA; GOMES, 2015) e a falta de uma linguagem padrão e comum para avaliação de 

softwares em relação aos modelos de Qualidade de Software (QS), Qualidade de Uso 

(QU) e Qualidade Pedagógica (QP) que já são considerados na literatura.  

A partir do cenário apresentado sobre as abordagens para avaliação de SE, 

acredita-se que é necessário uma padronização para estas. Portanto, o presente trabalho 

consiste em identificar as características das abordagens para, em seguida, realizar um 

mapeamento entre os critérios adotados por estas com aqueles sugeridos pelos modelos 

de qualidade de software, de uso e pedagógica. Como resultado, pretende-se apresentar 

a relação de coerência entre as abordagens e os modelos de qualidade na forma de um 

dicionário de sinônimos. A padronização busca favorecer a adoção de uma linguagem 

comum para os envolvidos na avaliação de SE para facilitar a aplicação das abordagens 

com relação ao entendimento dos critérios que são considerados nos modelos de 

qualidade, objetivando alcançar resultados menos subjetivos e superficiais.  

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Favorecer aos envolvidos no processo de avaliação de SE um instrumento de consulta 

sobre os critérios adotados por diferentes abordagens e a relação destes com aqueles 

propostos pelos modelos de qualidade de Software, de Uso e Pedagógica. A 

uniformidade e padronização oferecida enquanto linguagem comum pode facilitar a 

aplicação das abordagens para avaliação de SE por avaliadores com diferentes perfis de 

conhecimentos (técnico, pedagógico e de usabilidade). 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para alcançar o objetivo geral supracitado, temos os seguintes objetivos específicos: 

i. Identificar e selecionar um conjunto de abordagens para avaliação de 
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Software Educativo; 

ii. Caracterizar as abordagens para avaliação de Software Educativo 

consideradas no estudo; 

iii. Identificar a interseção entre os critérios sugeridos pelos modelos de 

Qualidade de Software, de Uso e Pedagógica; 

iv. Mapear os critérios adotados pelas abordagens para avaliação de SE com 

aqueles dos modelos de Qualidade de Software, de Uso e Pedagógica, 

evidenciando a coerência e abrangência da relação estabelecida; 

v. Analisar, de modo comparativo, a similaridade obtida entre os critérios 

das abordagens e os modelos de qualidade. E, 

vi. Elaborar um dicionário de termos para auxiliar os diferentes envolvidos 

no processo de avaliação de SE. 

1.3 Metodologia 

 

A metodologia adotada na realização deste trabalho de dissertação é caracterizada como: 

uma pesquisa aplicada, com abordagem qualitativa e quantitativa do problema, tendo um 

objetivo exploratório (GIL, 2007). Como procedimentos de pesquisa, fez-se uso de 

pesquisa bibliográfica como base para realização da seleção das abordagens 

(MARCONI; LAKATOS, 2006). Desse modo, elencaram-se as seguintes etapas 

metodológicas para a realização deste trabalho: 

i. Pesquisar sobre a necessidade de realizar avaliação de SE e identificar um 

conjunto de critérios de QS, QU e QP que devem ser considerados no 

processo de avaliação. 

ii. Revisão bibliográfica, a fim de identificar o estado da arte das abordagens 

para avaliação de SE. 

iii. Caracterizar as abordagens considerando a natureza da avaliação, os 

aspectos de qualidade contemplados por seus critérios, os instrumentos 

para coleta de dados e os resultados (diagnóstico) obtidos.  

iv. Identificar a repetição de critérios entre os modelos de QS, QU e QP. 

v. Analisar, de forma comparativa, os critérios adotados pelas abordagens, a 

fim de identificar a coerência e abrangência em relação aos modelos de 

qualidade existentes.  
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1.4 Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos: Introdução, Metodologia, Mapeamento 

entre as Abordagens para Avaliação de SE e os Modelos de Qualidade, Discussão e 

Resultados e Considerações Finais. 

O Capítulo 1: Introdução - destina-se a contextualizar o trabalho sucintamente, 

descreve o problema encontrado e qual a solução proposta, expõe, ainda, os objetivos 

gerais e específicos a serem atingidos com esta pesquisa. 

O Capítulo 2: Metodologia - apresenta como foi executada a metodologia para a 

coleta de dados e para a extração do conhecimento utilizado na pesquisa. 

O Capítulo 3: Mapeamento entre as Abordagens para Avaliação de SE e os 

Modelos de Qualidade – destina-se a caracterizar as abordagens para avaliação de SE 

selecionadas na literatura, descrever os modelos de qualidade a partir da intersecção, 

discutir os critérios que são correspondentes com as abordagens e mostrar o dicionário 

de termos para avaliação de SE. 

O Capítulo 4: Discussão e Resultados – apresenta os resultados alcançados na 

pesquisa como o agrupamento de critérios por dimensão de qualidade, análises sobre as 

abordagens e as respostas as questões de pesquisa elaborada.  

Por fim, o Capítulo 5: Considerações Finais – destina-se a destacar as 

considerações obtidas durante o desenvolvimento do trabalho, assim como as 

contribuições e limitações, além de citar os trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  

Metodologia 

Este capítulo apresenta a metodologia executada para realização do trabalho explicando 

como foi realizada a seleção das abordagens de avaliação e os aspectos que elas foram 

caracterizadas. Além disso, aborda como foi realizada a intersecção entre os modelos de 

qualidade de software, de uso e pedagógica e destaca quais foram os modelos tomados 

como referencia na literatura para que essa tenha sido desenvolvida. Após explica o 

mapeamento realizado entre os critérios das abordagens e dos modelos de qualidade, e 

por fim, apresenta como foi dada a elaboração do dicionário de termos. 

2.1 Coleta de Dados e Extração do Conhecimento 

 

A metodologia adotada é de natureza aplicada, com abordagem quantitativa e 

qualitativa do problema, tendo objetivo exploratório a partir de pesquisa bibliográfica. 

A seleção das abordagens consideradas neste trabalho de pesquisa foi precedida de uma 

pesquisa bibliográfica exploratória que compreendeu publicações de 2005 a 2015. A 

busca foi realizada em anais de eventos que possuem trilhas ou são destinados ao tema 

de informática na Educação, a saber: Congresso Brasileiro de Informática na Educação 

(CBIE), Workshop de Informática na Escola (WIE), Congresso da Sociedade Brasileira 

de Computação (CSBC), Workshop sobre Educação em Computação (WEI), Revista 

Brasileira de Informática na Educação (RBIE), Revista Novas Tecnologias na Educação 

(RENOTE) e a Internacional Conference on Applied Human Factors na Ergonomics 

(AHFE).  

Vale destacar que, inicialmente, o foco desta pesquisa foi encontrar trabalhos 

que descrevessem a aplicação de abordagens para avaliação de SE. O objetivo consistiu 

em identificar abordagens para avaliação de SE, assim como identificar possíveis 

dificuldades encontradas em sua aplicação. As buscas foram realizadas a partir da 

análise dos títulos dos trabalhos, resumos e palavras chaves.  

A seleção de artigos decorreu da pertinência da publicação ao tema de interesse 

a partir dos termos de busca método, técnica, instrumento e abordagem para avaliação 

de SE. Na ocasião foram selecionados 62 artigos, e nestes um total de 12 abordagens 

eram citadas. Dentre as 14 abordagens consideradas neste trabalho de pesquisa, duas 
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não foram encontradas no levantamento bibliográfico inicial: Instrumento de Rodrigues 

e PETESE. Este fato se dá por serem trabalhos recentes (2014 e 2015, respectivamente) 

e ainda não existirem publicações que relatem sua aplicação até a data de realização 

desta pesquisa. Portanto a descrição dos resultados parciais do levantamento 

bibliográfico contempla 12 das 14 abordagens estudadas por completo nesta pesquisa.  

A partir das leituras realizadas dos artigos selecionados foi elaborada uma 

planilha com os dados de cada abordagem com relação aos artigos que a citavam. De 

acordo com os artigos que citavam as abordagens foram coletadas várias informações de 

aplicação de cada uma delas, todas foram analisadas após a tabulação realizada, logo, 

identificou-se uma diversidade em relação aos tipos de SE avaliados, assim como das 

respectivas áreas de ensino associadas. Identificou-se a avaliação de SE dos tipos de 

exercício e prática, multimídia e internet, jogo eletrônico e simulação.  

As áreas de ensino contempladas como alvo das avaliações nos artigos foram 

Matemática, Computação, Química, Saúde, Psicologia, Português, Geografia, História, 

Biologia, Física e Pedagogia. Está análise exploratória, além de permitir conhecer as 

abordagens selecionadas para este estudo, permitiu identificar relevância no tema de 

estudo e diversidade de tipos de SE que vêm sendo avaliados. 

Para a análise das 12 abordagens identificadas no levantamento bibliográfico, as 

respectivas publicações originais foram resgatadas para se conhecer a proposição a 

partir da fonte. Com acesso a este documento, o seu ano de publicação e a quantidade de 

citações feitas para este trabalho foram relacionados a fim de perceber a atualidade e a 

relevância da publicação.  

É importante ressaltar que uma publicação antiga, porém com muitas citações 

atuais é um forte indício de que esta é relevante para a comunidade científica e que 

continua em uso mesmo muito tempo depois de sua proposição. Na Figura 1 têm-se, por 

coluna, a abordagem encontrada, seu ano de publicação original, o número de citações 

para o trabalho original, o tipo de SE (EP: Exercício e Prática; S: Simulação; MI: 

Multimídia e Internet; JE: Jogo Eletrônico) avaliado pela abordagem nos artigos que a 

citaram e as áreas de conhecimento dos SEs contemplados nas avaliações. 

No entanto, as abordagens de avaliação mais recente, Instrumento de Rodrigues 

e PETESE, não foram citadas até a finalização deste trabalho de pesquisa, mesmo assim 

serão consideradas. 
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Quadro 1 Aplicação das Abordagens de Avaliação de SE 

Abordagem Ano  

# de 

Citaçõe

s 

Tipo do SE Avaliado 
Áreas de 

Conhecimento EP S MI JE 

Técnica de  

Muchielli 
1987 2 x x   

matemática e 

computação 

Método Rocha 1993 4 x    matemática e português 

MAQSE 1994 3 x x x  
matemática, português e 

química 

Método de 

Reeves 
1994 6 x x x x 

matemática, saúde e 

computação 

TICESE 1998 4 x x  x matemática e português 

Método ASE 1999 5 x x  x matemática e ciências 

IAQSEM 2001 12 x x  x 
português, matemática, 

química e computação 

MAEP 2002 3   x x 
português, computação e 

engenharia civil 

LORI 2003 4    x 
matemática e 

computação 

MAQSEI 2003 5    x computação 

FASE 2009 4    x 
matemática e 

computação 

Modelo Savi 2010 13 x x  x 

matemática, computação, 

física, português, história 

e biologia 

Rodrigues 2014 Não 

foram 

citadas 

    Português 

PETESE 2015     Matemática 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

Uma vez selecionadas as abordagens, a caracterização destas foi realizada 

considerando os elementos: (i) natureza da avaliação (objetiva, subjetiva ou mista); (ii) 

aspectos de qualidade avaliados contemplados por seus critérios (pedagógicos, de 

software e de uso); (iii) instrumentos para coleta de dados (quantidade de critérios, tipos 

de escalas); e (iv) resultados (diagnóstico) obtidos. Para o mapeamento das abordagens 

de acordo com os modelos de referência da literatura para Qualidade de Software [QP] 

(Norma ISO 9126-1, 2003; SWEBOK GUIDE, 2003), Qualidade de Uso [QU] (Norma 

ISO 9241-1, 2003; BASTIEN E SCAPIN, 1993; NIELSEN, 1994; SHNEIDERMAN E 
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PLAISANT, 2004) e preceitos de Qualidade Pedagógica [QP] (OLIVEIRA, 2001; 

SILVA, 2012) foi elaborada uma planilha no formato Excel disponível no link: 

http://tinyurl.com/jn637ct.  

Tendo conhecimento sobre as abordagens e suas características a próxima etapa 

da metodologia consistiu em identificar, para cada modelo de qualidade (QS, QU e QP), 

os critérios propostos e sua categorização. Para QS foram comparados os 27 critérios 

disponíveis na Norma ISSO 9126-1 (2003) com os 11 critérios contemplados no 

Swebok Guide (2003). Para QU foram comparados os 7 critérios disponíveis na Norma 

ISO 9241-1, com as 10 heurísticas definidas por Nielsen (1994), as 8 propostas por 

Shneiderman e Plaisant (2004) e as 8 sugeridas por Bastien e Scapin (1993). Para os 

preceitos pedagógicos de qualidade foram consideradas as propostas de Oliveira (2001) 

contendo 19 critérios e de Silva (2012) com 14 critérios. Os critérios duplicados foram 

alocados apenas em uma das categorias (mais pertinente). O objetivo desta atividade foi 

de identificar entre os modelos de qualidade a existência de critérios equivalentes e 

aqueles complementares, diante da classificação proposta pelos diferentes autores. 

Posteriormente foi realizado um mapeamento entre os critérios contemplados nas 

abordagens com os critérios dos modelos de qualidade tomados como referência, esta 

comparação buscou identificar quais critérios estavam correlacionados com aqueles dos 

modelos de QS, QU e QP.  

Após foi realizada a definição do conjunto de termos (critérios) para cada 

modelo de qualidade de acordo com a etapa anterior, os termos utilizados no dicionário 

foram selecionados de acordo com os critérios dos modelos tomados como referência de 

qualidade de Software, qualidade de uso e de qualidade pedagógica. Com a seleção dos 

termos (critérios) finalizada para cada modelo de qualidade foi elaborado uma planilha, 

onde, foi executado um mapeamento minucioso entre os critérios dos modelos de 

qualidade e os critérios correspondentes em cada uma das 14 abordagens, o 

mapeamento foi executado com a finalidade de encontrar critérios correspondentes entre 

os modelos e as abordagens para a elaboração do dicionário de termos.  

Após essa execução foi realizada uma análise entre esses termos e sua 

correspondência, os resultados da análise foram tabulados em três quadros de acordo 

com cada modelo de qualidade. Cada quadro correspondia a uma parte do dicionário e 

eram divididos em colunas, contendo os critérios dos modelos de qualidade de software, 

uso e pedagógica, a definição dos critérios, o critério corresponde ou similar 

identificado nas abordagens e nome da abordagem que ele foi identificado. O dicionário 

http://tinyurl.com/jn637ct
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foi elaborado a partir da necessidade para padronização das abordagens para avaliação 

de SE e com o objetivo de auxiliar os envolvidos no processo de avaliação. 

No próximo capítulo será apresentado o mapeamento entre as abordagens para 

avaliação de SE e os modelos de qualidade de software, de uso e pedagógica.  
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Capítulo 3  
Mapeamento entre as Abordagens para 

Avaliação de SE e os Modelos de 

Qualidade 
Este capítulo apresenta a caracterização das 14 abordagens para avaliação de SE 

selecionadas na pesquisa bibliográfica realizada. A caracterização considera 7 aspectos 

de cada uma delas e descreve pontos positivos e negativos. Além disso, são 

apresentados os modelos de qualidade de software, de uso e pedagógica e a análise da 

intersecção entre eles. A partir da descrição dos modelos é apresentado o dicionário de 

termos para avaliação de SE baseado nos modelos destacados. O dicionário é dividido 

em três partes, cada uma referente a um modelo de qualidade.  

  

3.1 Abordagens para Avaliação de Software Educativo 

Tendo em vista a diversidade de SE produzidos para serem utilizados no ambiente 

educacional em prol do processo de ensino-aprendizagem, considera-se de suma 

importância uma avaliação criteriosa para determinar a escolha daqueles que melhor 

auxiliem o professor em sua prática pedagógica. Gomes et al. (2002) ressaltam que para 

desenvolver um SE com qualidade, faz-se necessário observar, ao longo do processo, 

requisitos específicos quanto à interação com o usuário e seu respectivo impacto sobre a 

aprendizagem (aspectos de uso e pedagógicos, respectivamente). 

Segundo Tchounikine (2002), o problema central no desenvolvimento de SE está 

associado aos elementos que o designer dispõe e não ao que o programador executou a 

partir do que o educador especificou, evidenciando a importância de aspectos de 

interface, interação e uso. Diante disso, como o educador (professor) nem sempre 

participa do processo de desenvolvimento do software a qualidade referente aos 

aspectos contemplados no SE não pode ser avaliada. Logo, essa avaliação é realizada 

quando o SE está pronto em busca de verificar se a qualidade e adequação deste para o 

seu contexto educacional são satisfatórias.    
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Preece et al., (2005) indicam a existência de dois tipos de avaliação de software: 

a formativa e a somativa. A formativa é realizada quando o software está em 

desenvolvimento e tem como objetivo verificar se o software continua a atender às 

necessidades dos clientes e usuários. A avaliação somativa é realizada para verificar o 

software finalizado com o objetivo de gerar um diagnóstico sobre o software, 

identificando se ele contempla ou não os aspectos desejados. Independentemente do tipo 

de avaliação, esta deve ser feita com cautela, pois se mal planejados resultam em 

resultados superficiais e pouco confiáveis (RUBIN 1994).  

Portanto, a avaliação de SE pode acontecer em diferentes momentos e 

contemplando distintas perspectivas. A diversidade de abordagens existentes na 

literatura apresentam correspondências que afirmam essas caraterísticas de avaliação.  

A partir da revisão bibliográfica realizada foram identificadas e selecionadas um 

conjunto de 14 abordagens para avaliação de SE: [Mucchielli 1987; Rocha et al. 1993; 

Campos 1994; Reeves 1994; Gamez 1998; Vieira 1999; Gladcheff 2001; Silva 2002; 

Nesbit et al. 2003; Atayde 2003; Webber et al. 2009; Savi 2010; Rodrigues 2014; 

Coomans 2015]. Estas serão consideradas no escopo deste trabalho e caracterizadas nas 

subseções seguintes considerando a cronologia de data de publicação das mesmas, das 

mais antigas para as mais recentes.  

A caracterização das abordagens considera: (i) tipo de avaliação: objetiva, 

subjetiva ou mista; (ii) a quantidade de critérios por tipo de critério: de qualidade de 

software, de uso ou pedagógica; (iii) tipo de escala adotada: bidirecional, escala 

númerica de pontos ou ausência/ presença de critério; (iv) tipo de diagnostico sugerido: 

valor, percentual ou não definido; (v) definição dos pápeis dos envolvidos na avaliação; 

(vi) tipo de SE avaliado: exercício e prática, simulação, multímidia e internet e ou jogo 

eletrônico; (vii) tipo de público destinado; e (viii) tipo de conhecimento especifico do 

SE. Em seguida são descritos, brevemente, experiências de aplicação das abordagens 

indicando pontos positivos e negativos destacados nos relatos dos autores. 

3.1.1 Métodos de Reeves 

O método de Reeves (1994) permite a avaliação do SE a partir da perspectiva 

pedagógica e de interface. Este contempla um total de 24 (vinte e quatro) critérios, dos 

quais 3 (três) são de qualidade de software,  6 (seis) de qualidade de uso,7 (sete) de 

qualidade pedagógica e 6 (seis) são classificados pelo autor como critérios de interface 

com o usuário – listados no Apêndice A. Sua aplicação consiste em uma avaliação 
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(objetiva) utilizando-se de gráficos com escala bidirecional e o diagnóstico é realizado 

pelo educador mediante a análise da disposição dos pontos marcados nas setas. 

Este método foi aplicado na avaliação de SEs do tipo exercício e prática, 

simulação, jogo eletrônico, multimídia e internet nas áreas de matemática, saúde e 

computação (CRONJÉ, 2014); (GOÉS et al., 2015); (NETTO et al., 2015). Medeiros e 

Schimiguel (2012) relatam sua aplicação na avaliação da Rede Internacional Virtual de 

Aprendizagem e Banco Internacional de Objetos Educacionais. Como pontos positivos 

deste método são destacados: divisão dos critérios quanto aos modelos de qualidade; 

abrangência, avaliação comparativa e explicação dos critérios. Como pontos negativos, 

temos a difícil interpretação para avaliação dos critérios (escalas sem numeração) e 

complexidade em relação aos critérios (dimensões que os professores não dominam 

durante o processo de avaliação).  

3.1.2 Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional 

(MAQSE) 

A MAQSE, apresentada por Campos (1994), baseia-se em checklist técnico que 

apresenta fatores e subfatores que definem os objetivos avaliados e a finalidade de cada 

um. Os critérios avaliados nesta metodologia compreendem um total de 9 (nove) 

critérios, dos quais 8 (oito) são de qualidade de software e 1 (um) se refere a qualidade 

pedagógica – listados no Apêndice B.  A aplicação desta metodologia consiste em uma 

avaliação objetiva utilizando-se de uma escala númerica de 5 (cinco) pontos (0; 0,25; 

0,50; 0,75 e 1). O diagnóstico é realizado através da pontuação sobre os diferentes 

aspectos avaliados pelo questionário; se a nota dada ao critério estiver perto do 0 (zero) 

é considerada negativa e se estiver perto do 1 (um) é positiva. 

Os autores Faria et al. (2005), Machado (2007) e Roque et al. (2009) utilizaram 

essa metodologia para realizarem a avaliação de SE do tipo exercício e prática, 

simulação e multimídia e internet nas áreas de Português, Matemática e Química. A 

metodologia MAQSE pode ser aplicada a diferentes tipos de SEs, tutoriais, aplicativos, 

programação, exercícios e prática, entre outros. Como pontos positivos desta 

metodologia são destacados: a utilização para a avaliação de diferentes tipos de SE, fácil 

utilização, pois as questões são simples e claras e de fácil interpretação dos resultados 

obtidos na avaliação. Como pontos negativos, temos a ausência de critérios que 

permitam a avaliação de aspectos pedagógicos do SE e a inclusão do usuário no 

processo de avaliação, pois, termos técnicos não serão compreendidos pelos usuários. 
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3.1.3 Técnica de Muchielli  

Para Silva (1998) a Técnica de Muchielli (1987) tem como objetivo permitir a avaliação 

global de software considerando o público para o qual o SE foi desenvolvido. Essa 

técnica utiliza como ferramenta de avaliação (objetiva) o checklist e propõe 10 (dez) 

critérios de qualidade de software – listados no Apêndice C. A avaliação realizada pela 

técnica referencia-se em uma escala com pontuações que variam de 1 (um) até 5 

(cinco), cujos valores atribuídos às pontuações são inseridos entre a escala de variação 

citada, ou seja, se o critério for considerado positivo ele será pontuado com nota 5 

(cinco) e, se for negativo, será pontuado com nota 1 (um). O resultado de sua aplicação 

é a análise da associação dos valores aos critérios, cuja apresentação é um conjunto de 

barras com os respectivos critérios e valores atribuídos. 

Essa técnica foi utilizada para avaliar distintos sofwares educativos do tipo 

exercício, prática e simulação nas áreas de engenharia de software e multidisciplinar 

(matemática e português) pelos autores Andres et al. (2000) e De Oliveira (2014). 

Como ponto positivo desta técnica é destacado a utilização para a avaliação de 

diferentes tipos de SEs. Como ponto negativo temos a ausência de critérios que 

permitam a avaliação de aspectos pedagógicos e de uso do SE. 

3.1.4 Instrumento de Avaliação LORI  

O instrumento de avaliação de software Learning Object Review Instrument (LORI) 

(LORI, 2003) desenvolvido pela e-Learning Research and Assessment Network 

geralmente é utilizado em alguns países para a avaliação de OA disponíveis na internet. 

São avaliados 9 (nove) critérios, dos quais 3 (três) são de qualidade de software, 3 (três) 

de qualidade pedagógica e 3 (três) são classificados pelo autor como de qualidade, no 

entanto, não referencia qual o tipo – listados no Apêndice D. Sua aplicação consiste em 

uma avaliação objetiva de acordo com uma escala númerica que apresenta uma variação 

de números em uma sequência de 1 (um) até 5 (cinco). A pontuação nessa escala é dada 

de acordo com a avaliação do critério diante do OA. O resultado de sua aplicação é a 

análise da associação dos valores aos critérios, cuja apresentação é um conjunto de 

barras com os respectivos critérios e valores atribuídos. 

Os autores Oliveira et al. (2007), Dos Santos (2012), Markovic et al. (2014) e 

Amador et al. (2014) também utilizaram o instrumento para realizar as avaliações de SE 

do tipo jogo eletrônico das áreas de Matemática, Programação e Psicologia. Como 

ponto positivo desse instrumento é destacado a utilização de ferramenta para a avaliação 
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dos critérios de fácil avaliação e interpretação dos resultados. Como ponto negativo, 

temos a falta de avaliação dos critérios pedagógicos que estão presentes em um 

software, ele avalia apenas a parte técnica (adaptação aos recursos de hardware e 

software e de usabilidade).  

3.1.5 Técnica de Inspeção Ergonômica de Software Educacional (TICESE)  

Gamez (1998) desenvolveu a Técnica de Inspeção Ergonômica de Software Educacional 

(TICESE), que analisa vários critérios para identificar o uso ideal de um software como 

uma ferramenta de ensino para auxiliar o professor. Os critérios avaliados nessa técnica 

compreendem um total de 17 (dezessete) critérios, dos quais 4 (quatro) são de qualidade 

de software, 4 (quatro) são de qualidade de uso e 9 (nove) se refere à qualidade 

pedagógica – listados no Apêndice E. A aplicação dessa técnica consiste em uma 

avaliação objetiva utilizando-se de uma escala númerica de 3 (três) pontos (0; 1 e 1,5). 

O resultado de sua aplicação é a análise da associação dos valores aos critérios, cuja 

apresentação é um conjunto de barras com os respectivos critérios e valores atribuídos. 

De acordo com as pesquisas de Braga (2006), De Sousa (2007) e Silva et al. 

(2013), percebe-se que essa técnica é considerada ampla, por abordar os critérios através 

de uma ampla estrutura de checklists. A TICESE foi utilizada para avaliar distintos SEs 

do tipo exercício e prática, simulação e jogo eletrônico nas áreas de Matemática e 

Português. Como ponto positivo deste instrumento é apresentado o fato de se basear na 

divisão dos critérios avaliados de forma organizada como os critérios de 

contextualização do SE.  

3.1.6 Método Rocha 

O método Rocha (1993) objetiva avaliar a qualidade de OA e SE. Esse método é 

baseado em alguns conceitos que se dividem em duas categorias: objetos de qualidade e 

fatores de qualidade do produto. Os critérios avaliados neste método compreendem um 

total de 23 (vinte e três) critérios, dos quais 7 (sete) são de qualidade de software, 4 

(quatro) são de qualidade de uso, 1 (um) referente à qualidade pedagógica e 11 (onze) 

são classificados pelo autor como critérios de qualidade de programas – listados no 

Apêndice F. A aplicação desse método consiste em uma avaliação objetiva utilizando-se 

de uma escala númerica de 4 (quatro) pontos (0.00 a 0.59; 0.60 a 0.89; 0.90 a 0.94; 0.95 

a 1). O resultado de sua aplicação é a análise da associação dos valores aos critérios, 

cuja apresentação é um conjunto de barras com os respectivos critérios e valores 
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atribuídos. 

De acordo com os relatos de Frescki (2008) e Melo et al. (2013) o método 

Rocha (1993) foi utilizado para avaliar distintos SEs do tipo exercício e prática nas 

áreas de Matemática e Português. Como ponto positivo deste método é destacado a 

interpretação fácil do grau de qualidade de cada critério no software, enquanto que o 

ponto negativo apresentado foi a falta de avaliação de critérios que atenda às 

necessidades dos usuários dos objetos de aprendizagem e softwares educativos.  

3.1.7 Metodologia para Avaliação da Qualidade de Software Educacional 

Infantil (MAQSEI) 

Atayde (2003) apresenta uma metodologia voltada à avaliação da qualidade de SE, a 

partir de uma lista de verificação que apresenta critérios relativos às heurísticas 

pedagógicas e usabilidade. Esta contempla um total de 14 (quatorze) critérios, dos quais 

1 (um) é de qualidade de software,  7 (sete) de qualidade de uso e 6 (seis) de qualidade 

pedagógica – listados no Apêndice G. Sua aplicação consiste em uma avaliação 

subjetiva (se utiliza de uma escala não numérica, devendo ser verificado se é 

contemplado utilizando sim ou não) e o diagnóstico desta metodologia ocorre por meio 

de relatório, que deve conter uma lista das possíveis falhas encontradas no SE.  

De acordo com as pesquisas de Zorzal et al. (2008) e De Souza et al. (2013), a 

metodologia MAQSEI (2003) foi utilizada para avaliar SE do tipo jogo eletrônico na 

área de Computação. Como pontos positivos desta metodologia são destacados: clareza 

e explicação dos critérios de avaliação, clareza na explicação da metodologia, na 

geração dos resultados e durante a aplicação (GODOI; PADOVANI, 2011).  

3.1.8 Instrumento de Avaliação da Qualidade para Software Educacional de 

Matemática (IAQSEM)  

Gladcheff (2001) desenvolveu o Instrumento de Avaliação da Qualidade para Software 

Educacional de Matemática (IAQSEM) para analisar vários critérios que contribuam 

para identificar o uso ideal de um software de Matemática. Este contempla um total de 

55 (cinquenta e cinco) critérios, dos quais 4 (quatro) são de qualidade de software,  6 

(seis) de qualidade de uso, 14 (quatorze) de qualidade pedagógica e 31 (trinta e um) são 

classificados pelo autor como critérios específicos para SE de matemática – listados no 

Apêndice H. Sua aplicação consiste em uma avaliação subjetiva (se utiliza de uma 

escala não numérica) e o diagnóstico desta metodologia ocorre por meio de relatório.  



36 
 

O instrumento desenvolvido por Gladcheff (2001) foi utilizado para avaliar 

vários SEs, considerando os tipos de exercício e prática, simulação e jogos eletrônicos 

contemplando várias disciplinas, tais como: química, português e matemática (DE 

SOUZA et al., 2011; VIEIRA, 2011; CAVALCANTI et al., 2011; DE ALMEIDA, 

2011; NOGUEIRA et al., 2013; PIVATTO et al., 2014). Como pontos positivos deste 

instrumento são destacados: a objetividade, a facilidade de uso proporcionada pelo 

apoio do glossário de termos técnicos incluídos no questionário original; a abrangência 

dos pontos a serem observados no produto, inclusive quanto à usabilidade da interface 

do mesmo, a clareza na explicação dos critérios de avaliação e a apresentação de passo a 

passo para a aplicação. Como pontos negativos, temos o tamanho do instrumento que 

contempla uma grande quantidade de critérios e as questões relativas à análise da 

embalagem do produto.  

3.1.9 Modelo de Avaliação de Jogos Educacionais  

O modelo de avaliação de jogos educacionais proposto por Savi (2010) apresenta como 

objetivo principal avaliar as interações disponíveis em um determinado SE. Os critérios 

avaliados nesse modelo compreendem um total 43 (quarenta e três), dos quais 2 (dois) 

são de qualidade de uso,  10 (dez) de qualidade pedagógica e 31 (trinta e um) são 

classificados pelo autor como critérios de motivação e experiência do usuário – listados 

no Apêndice I. Sua aplicação consiste em uma avaliação mista (se utiliza de uma escala 

não numérica) e o diagnóstico desse modelo é realizado através da pontuação sobre os 

diferentes aspectos avaliados pelo questionário.  

O instrumento foi utilizado para avaliar vários softwares educativos 

(AUMILLER et al., 2011; SIQUEIRA, 2011; MOITA et al., 2012, 2013, 2015; 

MESQUITA et al., 2013; MOREIRA, 2013; DE OLIVEIRA et al., 2013; SILVA et al., 

2014; DE OLIVEIRA, 2014; NUNES et al., 2015; TELLES et al., 2015), considerando 

os tipos de exercício e prática, simulação e jogos eletrônicos contemplando várias 

disciplinas (Português, Matemática, Pedagogia, Computação, Biologia, Física e 

História). Como ponto positivo desse modelo é destacado a disposição das perguntas do 

questionário em forma de afirmações e a disponibilidade de questões dissertativas aos 

avaliadores para fazerem comentários, críticas e sugestões.  

3.1.10 Avaliação de Software Educativo (ASE): ficha de registro  

A proposta da ficha de registro para avaliação de SE desenvolvida por Vieira (1999) 
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apresenta como objetivo principal avaliar as interações disponíveis em um determinado 

software, a partir de uma concepção construtivista de aprendizagem. Os critérios 

avaliados nesse método compreendem um total de 34 (trinta e quatro), dos quais 2 (dois) 

são de qualidade de software, 3 (três) de qualidade de uso,  6 (seis) de qualidade 

pedagógica e 23 (vinte e três) são classificados pelo autor como critérios de 

identificação, classificação e conclusão  – listados no Apêndice J. Sua aplicação 

consiste em uma avaliação mista (se utiliza de escala não numérica) e o diagnóstico 

deste método é realizado através da pontuação sobre os diferentes aspectos avaliados 

pelo questionário e um relatório.  

O método foi utilizado para avaliar vários SE (RAABE et al., 2007; FIALHO et 

al., 2010; GUEDES et al., 2010; MACHADO et al., 2011; DE SOUZA et al., 2011), 

considerando os tipos de exercício e prática, simulação e jogos eletrônicos 

contemplando várias disciplinas (Ciência, Matemática e Gestão Ambiental). Como 

ponto positivo desse método é destacado a sequência lógica dos critérios avaliativos, 

enquanto que os pontos negativos apresentados foram a falta de clareza na explicação 

do instrumento e a ausência de explicações sobre o passo a passo para a aplicação do 

método (GODOI; PADOVANI, 2011).   

3.1.11 Método Ergopedagógico Interativo de Avaliação para Produtos 

Educacionais Informatizados (MAEP)  

Silva (2002) desenvolveu o Método Ergopedagógico Interativo de Avaliação para 

Produtos Educacionais Informatizados (MAEP) que analisa vários critérios para 

identificar a usabilidade pedagógica de programas como ambientes de aprendizagem 

virtual. Este contempla um total de 36 (trinta e seis) critérios, dos quais 3 (três) são de 

qualidade de software,  9 (nove) de qualidade de uso, 6 (seis) de qualidade pedagógica e 

18 (dezoito) são classificados pelo autor como critérios comunicacionais – listados no 

Apêndice K. Sua aplicação consiste em uma avaliação objetiva utilizando-se de uma 

escala númerica de 3 (três) pontos (1, 2 e 3) e o diagnóstico deste método é realizado 

através da pontuação sobre os diferentes aspectos avaliados no checklist.  

 De acordo com Melo (2009), Fernades et al. (2011) e Ribeiro et al. (2011) o 

MAEP foi utilizado para avaliar vários SEs considerando os tipos de jogos eletrônicos, 

multimídia e internet, como também, contemplando várias disciplinas, tais como: 

Português, Computação e Engenharia Civil. Como ponto positivo nesse método é 

apresentado a clareza nas questões avaliativas, e como pontos negativos temos o 
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checklist (muito extenso), tornando-se cansativo e consequentemente dificultando a 

avaliação e a falta de clareza na geração dos resultados.  

3.1.12 Instrumento para Avaliação de Jogos Eletrônicos Educativos do 

Ensino Fundamental I  

Segundo Rodrigues (2014) um instrumento para avaliação de SE, do tipo jogo eletrônico, 

deve abordar o software sob três perspectivas: a primeira deve considerar critérios 

técnicos, a segunda envolve critérios relativos à Pedagogia e a terceira se refere à opinião 

dos alunos. Esse instrumento contempla um total de 48 (quarenta e oito) critérios, dos 

quais 2 (dois) são de qualidade de software, 6 (seis) de qualidade de uso, 14 de qualidade 

pedagógica e 26 (vinte e seis) são classificados pelo autor como critérios de opinião dos 

alunos  – listados no Apêndice L. Sua aplicação consiste em uma avaliação mista e o 

diagnóstico desse instrumento é realizado através da pontuação sobre os diferentes 

aspectos avaliados que calcula o peso da avaliação para cada dimensão do SE. As 

demais informações sobre o instrumento de Rodrigues não são apresentadas devido ao 

fato de este ainda não ter sido publicado até o término desta pesquisa.  

3.1.13 Ferramenta Especialista para Avaliação de Software Educacional 

(FASE)  

Webber (2009) desenvolveu a Ferramenta Especialista para Avaliação de Software 

Educacional (FASE) que analisa vários critérios para identificar o uso ideal de um 

software. Esta ferramenta contempla um total de 24 (vinte e quatro) critérios, dos quais 3 

(três) são de qualidade de software, 6 (seis) de qualidade de uso, 3 de qualidade 

pedagógica e 12 (doze) são classificados pelo autor como critérios de qualidade da 

operação e qualidade de programa  – listados no Apêndice M. Sua aplicação consiste 

em uma avaliação objetiva e o diagnóstico dessa ferramenta se dá através do calculo de 

inferência que calcula o peso obtido pela avaliação do SE.  

A ferramenta foi utilizada para avaliar vários SEs (WEBBER et al., 2010; DA 

SILVA et al., 2011; DE OLIVEIRA 2014), considerando o tipo jogo eletrônico 

contemplando as disciplinas de português e computação. Como ponto positivo dessa 

ferramenta é destacado a divisão das classes de usuários (especialistas e avaliadores). 
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3.1.14 Ferramenta Ergonômica e Pedagógica para Avaliação de Software 

Educacional (Pedagogical Ergonomic Tool For Educational Software 

Evaluation - PETESE)  

Os pesquisadores Coomans e Lacerda (2015) desenvolveram a ferramenta Pedagogical 

Ergonomic Tool for Educational Software Evaluation (PETESE) que pode ser utilizada 

como uma abordagem para realizar a avaliação de critérios durante o processo de 

desenvolvimento do SE. Esta ferramenta contempla um total de 68 (sessenta e oito) 

critérios, dos quais 4 (quatro) são de qualidade de software, 10 (dez) de qualidade de uso, 

14 de qualidade pedagógica e 40 (quarenta) são classificados pelo autor como critérios 

específicos para a disciplina de matemática – listados no Apêndice N.  

Sua aplicação consiste em uma avaliação mista e o diagnóstico dos resultados 

não são informados pelos autores, mas recomendam que na formação da equipe de 

avaliação seja indicado um profissional específico para cada aspecto existente na 

ferramenta. As demais informações sobre a ferramenta PETESE não são apresentadas 

devido ao fato de esta ainda não ter sido publicado até o término desta pesquisa. 

3.1.15 Visão Geral das Abordagens de Avaliação de SE 

As abordagens discutidas para avaliação de SE apresentaram particularidades 

específicas, de acordo com o foco de avaliação e os critérios que são abordados em cada 

uma. Pode-se observar que algumas abordagens apresentam uma ampla quantidade de 

critérios, contemplando aspectos distintos na avaliação de SE; portanto, outras 

abordagens avaliam o número limitado de critérios. 

A avaliação de SE se apóia em abordagens que contemplam diferentes 

características que podem ser analisadas a partir dos seguintes elementos: (i) natureza da 

avaliação (objetiva, subjetiva ou mista); (ii) aspectos de qualidade avaliados 

(pedagógicos, de software e de uso); (iii) instrumentos para coleta de dados; e (iv) 

resultados (diagnósticos) obtido.  

A caracterização segundo os elementos é realizada no Quadro 1, cuja descrição 

segue, na primeira coluna está descrita a nomeclatura das abordagens contempladas 

neste estudo, da segunda à quarta coluna estão descritos, respectivamente, o tipo de 

avaliação (natureza da avaliação) realizada por cada uma das abordagens analisadas (O: 

Objetiva; S: Subjetiva e M: Mista); o tipo de SE (EP: Exercício e Prática; S: Simulação; 

MI: Multimídia e Internet; JE: Jogo Eletrônico) avaliado pelas abordagens nos artigos 

que a citaram e o número de critérios contemplados pelas abordagens nos modelos de 
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qualidade de software (QS), qualidade de uso (QU) e qualidade pedagógica (QP), além 

do número total de critérios que cada uma avalia. Por fim, na quinta coluna estão 

descritos os instrumentos e escala de valores para avaliação de critérios contemplados 

nas abordagens. 

Considerando a natureza da  avaliação, das 14 abordagens estudadas, obteve-se 

que 7 são objetivas (Reeves, MAQSE, Mucchielli, LORI, Rocha, MAEP e FASE), 2 são 

subjetivas (MAQSEI e IAQSEM) e 5 são mistas (TICESE, Savi, ASE, Rodrigues e 

PETESE). A natureza de avaliação mista considera a utilização de recursos objetivos e 

subjetivos para avaliar SE, contemplando listas de critérios, entrevistas e observação. 

Observa-se também que para os instrumentos utilizados na coleta de dados 

sugeridos nas abordagens, metade utilizam escalas numéricas de avaliação (MAQSE, 

Mucchielli, LORI, TICESE, Rocha, Savi e MAEP), cujas variações são de 3, 4, 5 ou 7 

pontos; e a outra metade utiliza escalas não numéricas (Reeves, MAQSEI, IAQSEM, 

ASE, Rodrigues, FASE e PETESE). Este cenário reflete diretamente no tipo de 

resultado fornecido para análise e posterior diagnóstico sobre a avaliação.  

Os resultados podem ser valores percentuais (MAQSE, TICESE e Rocha), 

proporção de adequação aos critérios (MAQSEI, IAQSEM, ASE, Rodrigues, FASE e 

PETESE), análise de marcações em escalas bidirecionais (Reeves) ou, ainda, valores 

inteiros como grau de importância dos critérios (Mucchielli, LORI, Savi e MAEP). 

Vale ressaltar também que a maioria das abordagens não apresentam uma 

definição clara sobre quais habilidades, competências e conhecimentos prévios não 

necessários para os diferentes perfis que avaliam os SE, apenas a abordagem IAQSEM 

(GLADCHEFF, 2001) destaca a importância dessa necessidade para avaliar softwares. 

Além disso, percebe-se que a avaliação de alguns dos critérios definidos na literatura 

base apenas são possíveis quando o SE está em desenvolvimento, com acesso ao 

código, o que nem sempre é uma realidade no uso do SE.  

Com a caracterização das abordagens percebe-se que existe uma enorme 

diferença entre os tipos de avaliações, além da variedade de abordagens para avaliação 

de SE, também existe diversidade sobre como estas abordagens foram configuradas 

(quantidade e natureza dos critérios, instrumentos de coleta de dados e diagnóstico 

oferecido).  

Este cenário evidencia a ausência de padronização e de linguagem utilizada entre 

os estudiosos do tema, dificultando, por exemplo, comparar a qualidade de SEs 

avaliados a partir de abordagens distintas.    

Analisando o Quadro 1  sobre as abordagens pode-se identificar que existe uma 
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enorme diferença entre a quantidade de critérios avaliados, enquanto que as abordagens 

MAQSE e LORI avaliam  um total de 9 critérios, as abordagens IAQSEM e PETESE, 

avaliam respectivamente, 55 e 68 critérios.  

Além dos critérios de qualidade de software, de uso e pedagógica existem 

outros, cuja classificação é apresentada pelo autor de cada abordagem, na caracterização 

realizada foram filtrados os que pertenciam aos modelos estudados e os que não 

pertenciam foram classificados como outros.  

Com a análise e a caracterização das abordagens percebe-se que, além da 

variedade de abordagens para avaliação de SE, também existe diversidade sobre como 

estas abordagens foram configuradas (quantidade e natureza dos critérios, instrumentos 

de coleta de dados e diagnóstico oferecido). Este cenário evidencia a ausência de 

padronização e de linguagem utilizada entre os estudiosos do tema, dificultando, por 

exemplo, comparar a qualidade de SEs avaliados a partir de abordagens distintas.  

Nesta perspectiva, para avaliar um SE, faz-se necessário a utilização de 

conhecimentos diversos, envolvendo aspectos relativos a qualidade técnica do software 

e ao processo interativo que permite ao usuário, a partir da interface, seu uso, como 

também àqueles relacionados à forma como o conteúdo é apresentado ao aluno e 

especialmente à coerência das atividades com a literatura da área específica abordada no 

software, de modo a promover momentos de reflexão que levem à aprendizagem. Logo, 

recomenda-se especificar e indicar qual a melhor abordagem para ser utilizada por cada 

perfil de avaliador envolvido no processo de avaliação de SE.  
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Quadro 2 Caracterização das abordagens para avaliação de SE 

 Tipo de 

avaliação 

realizada 

Tipo do SE 

Avaliado 
# de critérios por tipo Instrumento de Avaliação 

Abordagem O S M EP S MI JE QS QU QP Outros 
# 

total 
Escala Valor mínimo Valor máximo Valores possíveis 

Método de 

Reeves 
X   X X X X 03 06 07 8 24 Escala bidirecional 

não numérica 

Esquerda: 

negativo 

Direita: 

positivo 
N/A 

MAQSE X   X X X  06 0 01 2 9 Escala numérica de 

5 pontos 

0 = negativo 

máximo 

1 = positivo 

máximo 

(0; 0,25; 0,50; 

0,75; 1) 
Técnica de 

Muchielli 
X   X X   0 01 03 6 10 Escala numérica de 

5 pontos 

1 = negativo 

máximo 

5 = positivo 

máximo 
(1, 2, 3, 4, 5) 

LORI X      X 03 0 03 3 9 Escala numérica de 

5 pontos 

1= negativo 

máximo 

5 = positivo 

máximo 
(1, 2, 3, 4, 5) 

TICESE   X X X  X 02 04 08 3 17 Escala numérica de 

3 pontos 

0 = não 

aplicável 

1.5 = muito 

importante 
(0, 1, 1.5) 

Método 

Rocha 
X   X    07 04 0 12 23 Escala numérica de 

4 pontos 

0.00 a 0.59 

sem qualidade 

0.95 a 1 alta 

qualidade 

(0.00 a 0.59; 

0.60 a 0.89; 0.90 

a 0.94; 0.95 a 1) 

MAQSEI  X     X 01 07 06  14 Escala não 

numérica 

Não 

contemplado: 

não 

Contemplado: 

sim 
N/A 

IAQSEM  X  X X  X 04 06 14 31 55 Escala não 

numérica 

Não 

contempla 
Contempla N/A 

Modelo Savi   X X X  X 0 02 10 31 43 Escala numérica de 

7 pontos 

1 = discordo 

totalmente 

7 = concordo 

totalmente 

(1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7) 

Método ASE   X X X  X 02 03 06 23 34 Escala não 

numérica 

Não 

contemplado: 

não 

Contemplado: 

sim 
N/A 

MAEP X     X X 03 09 06 18 36 Escala numérica de 

3 pontos 

1 = discordo 

totalmente 

3 = concordo 

totalmente 
(1, 2, 3) 

FASE X      X 02 06 14 26 48 Escala não 

numérica 
Não se aplica: 

não 
Aplicável: sim N/A 

Rodrigues   X     03 06 03 12 24 Escala não 

numérica 
N/A Sim N/A 

PETESE   X     04 10 14 40 68 Escala não 

numérica 
Não Sim N/A 
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3.2 Modelos de Qualidade  

A qualidade do software consiste na conformidade aos requisitos funcionais e de 

desempenho que foram explicitamente declarados pelos stakeholders, a padrões de 

desenvolvimento claramente documentados e as características implícitas que são 

esperadas de todo software desenvolvido por profissionais (PRESSMAN, 1997). Esta 

pode ser classificada, segundo o Swebok (2004) em interna, externa e de uso. 

Considerando a qualidade de software educativo ocorre a necessidade de avaliar a 

qualidade pedagógica, que por sua vez, é definida como a capacidade de viabilidade da 

utilização de SE no contexto educativo, inclui a verificação da didática e teoria 

pedagógica embutida no software (OLIVEIRA et al., 2001).  

Vale ressaltar que os softwares educativos devem ser adequados 

pedagogicamente aos objetivos estabelecidos pelos professores, corretos funcionalmente 

de acordo com a Engenharia de Software e direcionados para as características, 

necessidades e habilidades de seus usuários, segundo a Engenharia da Usabilidade. 

Inadequações nestas vertentes podem comprometer a potencialidade do recurso e 

prejudicar seu propósito de auxiliar o processo de ensino-aprendizagem. 

Diante das características apresentadas para o SE ser considerado adequado ao 

seu propósito à literatura indica a existência de modelos para medir à qualidade de 

software (Norma ISO 9126-1, 2003; SWEBOK GUIDE, 2003), à qualidade de uso 

(Norma ISO 9241-1, 2003; NIELSEN, 1994; SHNEIDERMAN; PLAISANT, 2004; 

BASTIEN; SCAPIN, 1993) e a qualidade pedagógica (OLIVEIRA et al., 2001; SILVA, 

2012). 

A norma ISO 9126-1 (2003) e o Swebok Guide (2004) são modelos de qualidade 

de software amplamente conhecidos na área de engenharia de software e foram tomados 

como referência no trabalho. Os aspectos relacionados ao uso são direcionados a 

capacidade que um produto tem de ser usado por usuários específicos para atingir 

objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de 

uso (Norma ISO 9241-1, 2003).  

Para o modelo de qualidade de uso foram tomados como referência a norma ISO 

9241-1 (2003), as 10 heurísticas de usabilidade de Nielsen (1994), as 8 propostas por 

Shneiderman e Plaisant (2004) e as 8 sugeridas por Bastien e Scapin (1993). Com 

relação ao SE é importante que exista a preocupação com relação à qualidade 
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pedagógica que está relacionada com a capacidade que o mesmo tem de atender aos 

requisitos e às necessidades do usuário relacionadas à aprendizagem e à prática docente 

ao mesmo tempo (DA SILVA; GOMES, 2015).  

Logo, para a avaliação da qualidade pedagógica utilizou-se o modelo de 

qualidade de Oliveira et al. (2001) e Silva (2012). A utilização de conhecimentos sobre 

as teorias de aprendizagem, exigem-se concepções educacionais bem definidas, bem 

como reflexão sobre as práticas pedagógicas, conhecimentos sobre as técnicas 

computacionais e sobre o papel do computador, do professor e do aluno no contexto 

educacional. Os modelos apresentados serão brevemente discutidos nas subseções 

seguintes e os critérios de cada um estarão disponíveis nos apêndices do trabalho. 

O mapeamento desenvolvido inicialmente identificou a existência de critérios 

repetidos para cada modelo consagrado na literatura clássica para Qualidade de 

Software, Qualidade de Uso e os Preceitos da Pedagogia. A partir dessa identificação foi 

necessário executar uma comparação entre os critérios apresentados para cada modelo 

de qualidade segundo os autores selecionados na literatura, o objetivo dessa comparação 

(mapeamento) foi de eliminar critérios que apresentam correspondência dentro de um 

mesmo modelo de qualidade.  

3.2.1 Modelos de Qualidade de Software: Norma ISO 9123-1 e Swebok 

Guide 

A norma ISO 9126-1 (2003) permite que a qualidade do produto de software seja 

especificada e avaliada em diferentes perspectivas. A primeira parte do modelo 

específica seis características (funcionalidade, confiabilidade, usabilidade, eficiência, 

manutenibilidade e portabilidade) para a qualidade interna e externa, as quais são 

subdivididas em subcaracterísticas.  

O Swebok Guide (2003) é uma guia de conhecimento sobre a área de engenharia 

de software que tem como objetivo promover uma visão consistente desta área 

mundialmente. Ele é dividido em 15 áreas de conhecimento resumindo os conceitos 

básicos de cada uma delas e apontando para uma lista de referências com informações 

mais detalhadas. A área de qualidade de software é dividida em quatro tópicos 

fundamentos da qualidade de software, processo de gestão de qualidade de software, 

considerações práticas e ferramentas de qualidade de software.  
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3.2.1.1 Interseção dos critérios da Norma ISO 9123-1 e do Swebok Guide 

Entre os dois modelos tomados como referencia para qualidade de software observou-se 

a existência de critérios equivalentes, logo foi necessário realizar a intersecção para 

eliminar os critérios correspondentes.  

Para o modelo de Qualidade de Software foram comparados os 27 critérios 

(adequação, acurácia, interoperabilidade, segurança de acesso, conformidade 

relacionada à funcionalidade, maturidade, tolerância a falhas, recuperabilidade, 

conformidade relacionada à confiabilidade, inteligibilidade, apreensibilidade, 

operacionalidade, atratividade, conformidade relacionada à usabilidade, comportamento 

em relação ao tempo, utilização de recursos, conformidade relacionada à eficiência, 

analisabilidade, modificabilidade, estabilidade, testabilidade, conformidade relacionada 

à manutenibilidade, adaptabilidade, capacidade para ser instalado, coexistência, 

capacidade para substituir e conformidade relacionada à portabilidade) disponíveis na 

Norma ISO 9126-1 (2003), com os 11 critérios ( 

adequação, desempenho, qualidade das informações, segurança, qualidade e melhoria 

do software, garantia de qualidade, verificação, validação, recuperar defeitos e 

qualidade de adaptação) do Swebok Guide (2003).  

A análise comparativa entre os dois modelos permitiu identificar que 16 critérios 

(adequação, acurácia, interoperabilidade, segurança de acesso, maturidade, tolerância a 

falhas, recuperabilidade, inteligibilidade, apreensibilidade, operacionalidade, 

modificabilidade, estabilidade, testabilidade, adaptabilidade, instabilidade e 

substituibilidade) eram sugeridos tanto pela Norma, quanto pelo Swebok.  

Para este trabalho, estes critérios foram considerados apenas uma vez, e como 

resultado tem-se o total 21 critérios de Qualidade de Software (Adequação, Acurácia, 

Interoperabilidade, Conformidade relacionada à funcionalidade, Segurança de Acesso, 

Maturidade, Tolerância a falhas, Recuperabilidade, Intelegibilidade, Apreensibilidade, 

Operacionalidade, Tempo, Recursos, Analisabilidade, Modificabilidade, Estabilidade, 

Testabilidade, Adaptabilidade, Instabilidade, Conformidade relacionada à portabilidade 

e Substituibilidade) adotados como modelo de referência nesta pesquisa. 

Tais critérios focam na avaliação para identificar se o software é fácil de manter, 

modificar ou estender; apresentam-se as funcionalidades corretas; mantém-se 

organização e estruturação do código; satisfazem-se as necessidades dos usuários; se é 

fácil de usar em outros ambientes, além dos quais ele foi projetado para ser instalado; e 
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se é imune a falhas. 

Quadro 3 Interseção dos critérios dos modelos de Qualidade de Software 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

3.2.2 Modelos de Qualidade de Uso: Norma ISO 9241-1 e Heurísticas de 

Usabilidade  

Nielsen (1994) destaca que, para que o sistema (ou software) tenha boa usabilidade, faz-

se necessário que se atenda aos seguintes requisitos: ser de fácil aprendizagem, ser 

eficiente na utilização, ser fácil de lembrar, ter poucos erros e satisfazer subjetivamente. 

A qualidade de uso é um aspecto importante para ser avaliado no momento de utilização 
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do SE, pois a utilização relacionada ao uso de interfaces pode desestimular o usuário. 

A norma ISO 9241-1 (2003) permite que a qualidade do uso (usabilidade) seja 

avaliada em termos de medidas de desempenho e satisfação do usuário. As orientações 

podem ser usadas na aquisição, projeto, desenvolvimento, avaliação e comunicação da 

informação sobre usabilidade. A ISO 9241-11 (2003) inclui orientações sobre como a 

usabilidade de um produto pode ser especificada e avaliada. 

A avaliação heuristica é um método de avaliação de interfaces baseado em 

princípios de usabilidade (popular e de baixo custo). São encontradas distintas 

heurísticas para a avaliação de usabilidade, no entanto existe muita equivalência entre 

estas propostas, e o que realmente muda é apenas o nível de detalhamento de cada uma 

delas. As 10 heurísticas de usabilidade definidas por Nielsen (1994) visam cercar todos 

os problemas de uma interface genérica, as 8 propostas por Shneiderman e Plaisant 

(2004) são recomendações de usabilidade denominadas de “regras de ouro” para o 

projeto e avaliação de interfaces e as 8 sugeridas por Bastien e Scapin (1993) 

apresentam um conjunto de critérios mais detalhado para facilitar a determinação de 

qual critério específico dever ser priorizado em função de determinados aspectos do 

contexto de uso do sistema. 

3.2.2.1 Interseção dos critérios da Norma 9241-1 e as Heurísticas  

Para a Qualidade de Uso, utilizaram-se como referência os 7 critérios (autodescrição, 

controle ao usuário, tolerância aos erros, adaptação à tarefa, facilidade de aprendizagem, 

facilidade de individualização) disponíveis na Norma ISO 9241-1 (2003), as 10 

heurísticas (visibilidade do estado do sistema, mapeamento entre o sistema e o mundo 

real, liberdade e controle ao usuário, consistência e padrões, prevenção de erros, 

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

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

documentação) de usabilidade definidas por Nielsen (1994), as 8 (perseguir a 

consistência, fornecer atalhos, fornecer feedback informativo, fornecer prevenção e 

manipulação simples de erro, marca o final dos diálogos, permitir o cancelamento das 

ações, fornecer controle e iniciativa ao usuário e reduzir a carga de memória de 

trabalho) propostas por Shneiderman e Plaisant (2004) e as 8 (condução, carga de 

trabalho, controle explícito, adaptabilidade, gestão de erros, consistência, significado de 

códigos e denominações e compatibilidade) sugeridas por Bastien e Scapin (1993).  

A partir destes critérios foi realizada a intersecção entre ambos (Norma ISO e 
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Heurísticas de Usabilidade) e, portanto, o modelo de qualidade de uso, sem duplicações, 

encontra-se composto por 12 critérios.  

Quadro 4 Interseção dos critérios dos modelos de Qualidade de Uso 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

3.2.3 Modelos Pedagógicos: Preceitos propostos por Oliveira (2001) e 

Silva (2012) 

Segundo Oliveira (2001) para a verificação sob o ponto de vista da fundamentação 

pedagógica considera-se a necessidade de identificar quais foram as teorias e as opções 
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pedagógicas selecionadas para o desenvolvimento do SE sob avaliação. Os critérios são 

divididos em quatro categorias principais, no entanto, os relativos aos preceitos 

pedagógicos são alocados em duas (Fundamentação pedagógica e Conteúdos). 

Os preceitos propostos por Silva (2012) apresentam como objetivo avaliar os 

aspectos relacionados aos fundamentos pedagógicos envolvidos no SE. Os critérios são 

elencados em três categorias, fundamentos e objetivos pedagógicos, conteúdo 

pedagógico e recursos motivacionais e responsivos.  

3.2.3.1 Interseção dos preceitos pedagógicos propostos por Oliveira (2001) e 

Silva (2012)  

Para os preceitos pedagógicos de qualidade foram consideradas as propostas de Oliveira 

(2001), com 19 critérios (atratividade para despertar o interesse de uso, desafios 

pedagógicos para manter o nível de interesse, interação com o usuário que estimule a 

participação e auxilie na superação de conflitos cognitivos, adequação dos recursos de 

hipertexto às atividades pedagógicas, em quantidade e qualidade, adequação dos 

recursos de imagem e animação às atividades, fundamentos pedagógicos que embasam 

o SE, opção pedagógica utilizada no desenvolvimento do SE, consistência pedagógica, 

escolha da teoria pedagógica utilizada no SE, adequação do SE ao conteúdo, utilização 

do SE como ferramenta didática, correção do conteúdo, correção da lógica do conteúdo, 

correção da representação do conteúdo, correção das simplificações do conteúdo, 

atualidade da metodologia, adequação do conteúdo ao público-alvo, adequação do 

conteúdo ao currículo escolar, indicação dos conhecimentos prévios, retrabalho com os 

conhecimentos prévios e guia de apoio pedagógico) e Silva (2012) com 14 critérios 

(possui recursos motivacionais para despertar e manter a atenção do estudante ao longo 

da interação, explicita os fundamentos pedagógicos que o embasa, apresenta conteúdo 

didático atualizado em relação às teorias da área, apresenta conteúdo adequado ao 

público alvo, com amplitude e profundidade adequadas ao estudante, contempla 

conteúdos e abordagens dos conteúdos coerentes à proposta pedagógica a que se propôs, 

possui Guia de Apoio Pedagógico ao professor que o orientará na exploração do 

conteúdo abordado, identifica os objetivos pedagógicos presentes no mesmo, possui 

diferentes graus de complexidade de conteúdo nas atividades, dá ênfase a uma 

disciplina específica, apresenta uma abordagem interdisciplinar, emite feedback 

encorajador e isento de carga negativa mediante respostas inadequadas, favorece a 

interpretação do estudante sobre seus erros e acertos e o ajuda a ver suas respostas sob 
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diferentes ângulos, levando-o à reflexão, permite o registro de desempenho do estudante 

e favorece o trabalho em grupo, mas também pode ser utilizado individualmente).  

A partir desses critérios foi realizada a intersecção entre as propostas 

(OLIVEIRA, 2001; SILVA, 2012), e o modelo pedagógico, sem duplicações, passa a 

ser composto por 27 critérios. Os critérios duplicados foram alocados apenas em uma 

das categorias (mais pertinente) para evitar que ocorra a avaliação de critérios distintos 

para um mesmo aspecto destacado no SE.  

Quadro 5 Interseção dos critérios dos modelos de Qualidade Pedagógica 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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3.3 Modelos de Qualidade adotado como Referência para esta pesquisa 

A relação de intersecção entre os modelos de qualidade de software, de uso e 

pedagógica permitiu identificar que existem critérios que estão classificados em 

modelos diferentes, no entanto, são similares durante o processo de avaliação de SE. 

Logo se observou a necessidade da análise entre os critérios relativos a cada modelo de 

qualidade considerado na pesquisa. 

A análise realizada entre os critérios relativos à qualidade de software e 

qualidade de uso apresentou que entre os 21 critérios relativos à qualidade de software e 

os 12 relativos à qualidade de uso. Constatou-se que existe uma quantidade de 5 

critérios (adaptabilidade, segurança de acesso, tolerância a falhas, conformidade portátil 

e intelegibilidade) comuns entre elas. Após a exclusão dos critérios em comuns aos 

modelos, restou um quantitativo de 15 critérios relacionados à qualidade de software e 7 

relativos à qualidade de uso. A representação visual da interseção realizada entre estes 

modelos de qualidade pode ser visualizada na Figura 5. 

Por outro lado, observa-se que em relação à intersecção entre qualidade de 

software e qualidade pedagógica, a análise obteve que os critérios (3) Segurança de 

Acesso, Operacionalidade e Recursos são comuns. Após a exclusão desses critérios da 

intersecção dos modelos de qualidade, restaram 18 critérios para qualidade de software 

e 24 critérios para qualidade pedagógica. A representação visual desta análise pode ser 

visualizada na Figura 5. 

Por sua vez, a análise realizada acerca da intersecção entre qualidade de uso e 

qualidade pedagógica foi apresentado que 4 critérios são comuns (visibilidade do estado 

do sistema, liberdade e controle do usuário, ajuda e documentação e adaptabilidade). 

Após a exclusão desses critérios restou um quantitativo de 8 critérios para qualidade de 

uso e 23 critérios para qualidade pedagógica. 

Constatou-se a partir desta análise que existem critérios que estão separados 

pelas categorias de qualidade, mas, são contemplados em duas ou três delas, a reflexão 

acerca da análise da interseção demostra a necessidade da realização de uma filtragem 

dos critérios dos modelos de qualidade, no sentido de facilitar o processo de avaliação 

de SE e identificar duplicações entre critérios que avaliam um mesmo aspecto.  

Vale destacar que a interseção realizada contemplou um total de 60 critérios 

(APÊNDICE P) que foram utilizados como referência neste trabalho. Os critérios eram 

divididos de acordo com os modelos de qualidade, com 21 critérios para a qualidade de 
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software, 12 critérios para a qualidade de uso e 27 critérios para a qualidade pedagógica. 

Figura 1 Interseção entre os critérios dos modelos de Qualidade de Software, de Uso e 

Pedagógica 

 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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3.4 Dicionário de termos para avaliação de SE com base no Modelo de 

qualidade de referência  

O dicionário de termos foi elaborado a partir da análise dos critérios contemplados nas 

abordagens analisadas na pesquisa juntamente com os critérios contemplados nos 

modelos de qualidade tomados como referência.  

O dicionário elaborado se encontra dividido de acordo com cada modelo de 

qualidade apresentado nesta pesquisa. A primeira parte do dicionário contempla os 

critérios referentes ao modelo de qualidade de software, onde é composto por 21 

critérios relativos ao software. Os critérios contemplados neste modelo de qualidade 

foram analisados de acordo com a sua similaridade quanto aos critérios contemplados 

nas abordagens avaliadas.  

A definição dos critérios referente à qualidade de software tem como objetivo 

facilitar o entendimento dos atores envolvidos no processo de avaliação que não tenham 

familiaridade com os termos referentes ao software.  

Percebe-se que entre os 21 critérios contemplados neste modelo de qualidade 

existem 4 que não são contemplados por nenhuma das 14 abordagens para avaliação de 

SE. Logo, observa-se a fragilidade das abordagens deixando de contemplar critérios que 

são essenciais para avaliar o sofware, e para minimizar essa fragilidade é recomendado 

que sejam inseridos esses critérios na abordagem que for utilizada para avaliar SE.  

No Quadro 2 têm-se, na primeira coluna os critérios para avaliar a qualidade do 

software, esses critérios foram selecionados a partir do mapeamento realizado com os 

modelos de qualidade de software e a interseção executada entre estes. A segunda 

coluna apresenta a definição de cada um dos 21 critérios contemplados no dicionário 

segundo a norma ISO 9126-1 (2003). A terceira coluna destaca o critério de cada uma 

das abordagens que apresenta correspondência com o do modelo de qualidade, e por 

fim, é apresentada a abordagem a qual o critério está relacionado.  

O dicionário referente à qualidade de software permite identificar que alguns 

critérios não são passíveis de serem avaliados, devido ao fato destes serem apenas 

avaliados quando o usuário tem acesso ao código do software, que na maioria das vezes 

só está disponível quando o software está na fase de desenvolvimento ou devido à falta 

de compreensão dos critérios que na maioria das vezes são utilizados por professores e 

alunos que não possuem o conhecimento necessário para identificar a qual aspecto do 

SE o critério avaliará.
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Quadro 6 Dicionário de termos para os Critérios de Qualidade de Software 

Dicionário para os Critérios de Qualidade de Software 

Critério do Modelo de 

Referência 

Definição do Critério 

(Segundo Norma ISO 9126-1) 
Critério correspondente 

Abordagem de 

avaliação de SE 

Adequação 

Capacidade do produto de software de prover um 

conjunto apropriado de funções para tarefas e 

objetivos do usuário especificados. 

Funcionalidade geral Reeves 

Funcionalidade geral  FASE 

Acurácia 

Capacidade do produto de software de prover, com o 

grau de precisão necessário, resultados ou efeitos 

corretos ou conforme acordados. 

NÃO APRESENTA  Não contempla 

Interoperabilidade 
Capacidade do produto de software de interagir com 

um ou mais sistemas especificados. 

Há uma capacidade de interação com 

o sistema  
PETESE 

Conformidade funcional 

Capacidade do produto de software de estar de acordo 

com normas, convenções ou regulamentações 

previstas em leis e prescrições similares relacionadas 

à funcionalidade. 

NÃO APRESENTA Não contempla 

Segurança de Acesso 

Capacidade do produto de software de proteger 

informações e dados, de forma que pessoas ou 

sistemas não autorizados não possam lê-los nem 

modificá-los e que não seja negado o acesso às 

pessoas ou sistemas autorizados. 

Integridade  MAQSE 

Recurso para acesso seletivo, como 

senhas  
IAQSEM 

Maturidade 
Capacidade do produto de software de evitar falhas 

decorrentes de defeitos no software. 
NÃO APRESENTA Não contempla 

Tolerância a falhas 

Capacidade do produto de software de manter um 

nível de desempenho especificado em casos de 

defeitos no software ou de violação de sua interface 

especificada. 

NÃO APRESENTA Não contempla 

Recuperabilidade 
Capacidade do produto de software de restabelecer 

seu nível de desempenho especificado e recuperar os 
Gestão de erros  TICESE 
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dados diretamente afetados no caso de uma falha. 
Correção dos erros  MAEP 

Intelegibilidade 

Capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário compreender se o software é apropriado e 

como ele pode ser usado para tarefas e condições de 

uso específicas. 

Concisão  Rocha 

Apreensibilidade 
Capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário aprender sua aplicação. 

Facilidade de Uso  Reeves 

Usabilidade  LORI 

Clareza  Rocha 

Funções disponíveis suficientes para 

realizar as tarefas  
IAQSEM 

O software é fácil de usar  PETESE 

Operacionalidade 
Capacidade do produto de software de possibilitar ao 

usuário operá-lo e controlá-lo. 

Operacionalidade  MAQSE 

Operacionalidade  Rocha 

Presteza  MAEP 

Tempo 

Capacidade do produto de software de fornecer 

tempos de resposta e de processamento, além de taxas 

de transferência, apropriados, quando o software 

executa suas funções, sob condições estabelecidas. 

Eficiência  MAQSE 

Eficiência  Rocha 

Apresenta sucesso de execução  Rodrigues 

Recursos 

Capacidade do produto de software de usar tipos e 

quantidades apropriados de recursos, quando o 

software executa suas funções sob condições 

estabelecidas. 

Eficiência  MAQSE 

Eficiência  Rocha 

Utilização de recursos 

computacionais  
MAQSEI 

Analisabilidade 

Capacidade do produto de software de permitir o 

diagnóstico de deficiências ou causas de falhas no 

software, ou a identificação de partes a serem 

modificadas. 

Manutenabilidade  MAQSE 

Manutenabilidade  Rocha 

Modificabilidade 
Capacidade do produto de software de permitir que 

uma modificação especificada seja implementada. 

Manutenabilidade  MAQSE 

Manutenabilidade  Rocha 

Estabilidade Capacidade do produto de software de evitar efeitos Manutenabilidade  MAQSE 
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inesperados decorrentes de modificações no software. Manutenabilidade  Rocha 

Testabilidade 
Capacidade do produto de software de permitir que o 

software, quando modificado, seja validado. 

Manutenabilidade  MAQSE 

Manutenabilidade  TICESE 

O software terá manutenção após o 

seu lançamento  
PETESE 

Adaptabilidade 

Capacidade do produto de software de ser adaptado 

para diferentes ambientes especificados, sem 

necessidade de aplicação de outras ações ou meios 

além daqueles fornecidos para essa finalidade pelo 

software considerado. 

Integração das mídias  Reeves 

Adaptabilidade  TICESE 

Requisitos necessários de hardware 

e software compatível com o 

computador  

IAQSEM 

É compatível com outros softwares e 

hardwares  
ASE 

O jogo é compatível com qualquer 

sistema operacional, pois não 

apresentou informações sobre tais 

restrições.  

Rodrigues 

Integração das mídias  FASE 

Instabilidade 
Capacidade do produto de software para ser instalado 

em um ambiente especificado. 

Adequação ao Ambiente  MAQSE 

Fácil instalação e desinstalação  IAQSEM 

Facilidade de instalação e 

desinstalação  
ASE 

O software é fácil de instalar  PETESE 

Conformidade Portátil 

Capacidade do produto de software de estar de acordo 

com normas ou convenções relacionadas à 

portabilidade. 

Portabilidade  MAQSE 

Aderência a padrões  LORI 

Portabilidade Rocha 

Portabilidade FASE 

Substituibilidade 

Capacidade do produto de software de ser usado em 

substituição a outro produto de software especificado, 

com o mesmo propósito e no mesmo ambiente. 

Reusabilidade LORI 

Reutilizabilidade Rocha 

Flexibilidade MAEP 
Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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A segunda parte do dicionário contempla os critérios referentes ao modelo de 

qualidade de uso, onde é composto por 12 critérios (Visibilidade do Estado do Sistema, 

Mapeamento entre o sistema e o mundo real, Liberdade e Controle ao Usuário, 

Consistência e Padrões, Prevenção de Erros, Reconhecer em Vez de Relembrar, 

Flexibilidade e Eficiência de Uso, Design Estético e Minimalista, Suporte para o 

Usuário Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar Erros, Ajuda e Documentação, 

Adaptabilidade e Compatibilidade).  

Os 12 critérios contemplados neste modelo de qualidade foram analisados de 

acordo com a sua similaridade quanto aos critérios contemplados nas 14 abordagens 

avaliadas. E, a partir daí, foi elaborado o dicionário para a avaliação de SE com a 

definição de cada um dos 12 critérios que compõem o dicionário. A definição dos 

critérios referentes à qualidade de uso tem como objetivo facilitar o entendimento dos 

atores envolvidos no processo de avaliação que não tenham familiaridade com os 

termos referentes à usabilidade.  

No Quadro 3 têm-se na primeira coluna os critérios para avaliar a qualidade de 

uso, a segunda coluna apresenta a definição de cada um dos 12 critérios contemplados 

no dicionário segundo o Ergolist (2001) que é um manual para realizar a inspeção da 

qualidade ergonômica da interface com o usuário de um determinado sistema. As listas 

de verificação que forma essa ferramenta destina-se a apoiar exercícios de inspeção da 

interface de maneira a levar a descobrir as falhas ergonômicas mais flagrantes em uma 

interface com o usuário. A terceira coluna destaca o critério de cada uma das 

abordagens que apresenta correspondência com o do modelo de qualidade de uso, e, por 

fim, é apresentada a abordagem à qual o critério está relacionado.  

No dicionário referente à qualidade de uso todos os critérios foram avaliados 

pelas abordagens indicando que estes estão em conformidade para as características, 

necessidades e habilidades dos usuários. 

A qualidade de uso é um aspecto importante para ser avaliado, pois experiências 

negativas relacionadas ao uso de interfaces deficientes geram aborrecimentos e 

frustações. Cybis (2003) afirma que em interfaces de uso frequente e profissional, os 

aborrecimentos podem levar à ansiedade e ao estresse, devido à sequência de 

experiências negativas e da pressão pela obrigação do uso. 

Dessa forma, pode-se concluir que o modelo de qualidade de uso é o melhor 

representado nas abordagens para avaliação de SE, estando de acordo com a Engenharia 

da Usabilidade e contemplado o maior número de critérios.
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Quadro 7 Dicionário de termos para os Critérios de Qualidade de Uso 

Dicionário para os Critérios de Qualidade de Uso 

Critério do Modelo 

de Referência 

Definição do Critério 

(Segundo Ergolist) 
Critério Correspondente 

Abordagem de avaliação 

de SE 

Visibilidade do 

estado do sistema 

Feedback imediato diz respeito às respostas do 

sistema às ações do usuário 

Feedback imediato MAEP 

Oferecer feedback do progresso do aluno 

durante o uso do jogo, como pontuação ou 

qualidades. 

Rodrigues 

Apresentação da informação FASE 

Feedback efetivamente empregado PETESE 

Mapeamento entre 

o sistema e o mundo 

real 

As informações devem ser organizadas 

conforme o modelo mental do usuário, usando 

terminologia baseada no usuário. 

Mapeamento Reeves 

Rastreabilidade Rocha 

Correspondência entre o software e o mundo 

real 
MAQSEI 

Sensação de estar mais no ambiente do jogo do 

que no mundo real 
SAVI 

No jogo são apresentadas situações que 

remetem a vida cotidiana ou contexto real, 

semelhante a realidade dos alunos, sem 

fantasias 

Rodrigues 

Mapeamento FASE 

Liberdade e 

controle ao usuário 

Se refere ao fato de que os usuários deveriam 

estar sempre no controle do processamento do 

sistema (por exemplo, interromper, cancelar, 

suspender e continuar) 

Navegação Reeves 

Controle explícito TICESE 
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Controle e autonomia do usuário MAQSEI 

Sessões interrompidas são reiniciadas de onde 

parou 
IAQSEM 

Facilidade de navegação ASE 

Navegação, controle do usuário e controle 

explícito. 
MAEP 

Permite ao usuário pausar, parar ou voltar uma 

vez iniciada a partida. 
Rodrigues 

Usuário controla o software. FASE 

Personalização das configurações ou 

informações, o conteúdo pode ser acessado por 

vários caminhos, a navegação é coerente e as 

ações são explícitas. 

PETESE 

Consistência e 

padrões 

Se refere à forma na qual as escolhas na 

concepção da interface (códigos, denominações, 

etc) são conservadas idênticas. 

Design de tela Reeves 

Significado dos códigos TICESE 

Consistência e padrões MAQSEI 

As cores têm significados e ajudam na 

compreensão do software 
PETESE 

Prevenção de erros 

Diz respeito aos mecanismos empregados para 

detectar e prevenir os erros de entradas de 

dados, comandos, possíveis ações de 

consequências desastrosas e/ou não 

recuperáveis. 

Gestão de erros TICESE 

Segurança Rocha 

Gestão de erros MAQSEI 

Proteção contra erros MAEP 

O software reconhece erros e se recupera do 

processo 
TICESE 

Reconhecer em vez 

de relembrar 

Diz respeito a todos os elementos da interface 

que têm um papel importante na redução da 

carga cognitiva e perceptiva do usuário e no 

aumento da eficiência do diálogo 

Ações mínimas MAEP 

O conteúdo é organizado para evitar carga 

cognitiva e os ícones são representativos 
PETESE 

Flexibilidade e 

eficiência de uso 

Se refere aos meios colocados à disposição do 

usuário que lhe permitem personalizar a 

interface, a fim de levar em conta as exigências 

Apresentação da informação Reeves 

Precisão e amenidade ao uso Rocha 
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da tarefa, de suas estratégias ou seus hábitos de 

trabalho. 
Significado de códigos e denominações MAQSEI 

As representações das funções são de fácil 

reconhecimento e utilização; as orientações de 

utilização são claras e fáceis de serem 

entendidas. 

IAQSEM 

Apresenta as instruções de forma clara ASE 

Brevidade MAEP 

As funções e ferramentas para execução do 

jogo são suficientes à realização das tarefas 
Rodrigues 

Facilidade de uso FASE 

As instruções são claras e de fácil 

disponibilidade 
PETESE 

Design estético e 

minimalista 

 

 

Deve-se apresentar exatamente a informação 

que o usuário precisa no momento, nem mais 

nem menos (seguir modelo mental e conceitual 

do usuário).  

 

Carga cognitiva; estética Reeves 

Estilo Rocha 

Carga de trabalho MAQSEI 

Termos utilizados no mesmo idioma da 

interface; a quantidade de informação em cada 

tela é homogênea. 

IAQSEM 

O design da interface do jogo é atraente SAVI 

Concisão MAEP 

Design de tela Rodrigues 

Carga cognitiva e estética FASE 

Conteúdo acessado com ações mínimas PETESE 

Suporte para o 

usuário reconhecer, 

diagnosticar e 

Diz respeito a todos os mecanismos que 

permitem evitar ou reduzir a ocorrência de erros 

e, quando eles ocorrem, que favoreçam sua 

Saídas claras de emergência IAQSEM 

Qualidade das mensagens de erros MAEP 

Previne o usuário de cometer erros; o estudante PETESE 
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recuperar erros. correção tem um controle sobre o sistema e as ações. 

Ajuda e 

documentação 

Diz respeitos a todos os mecanismos e 

documentos que permitam ajudar o usuário no 

momento em que o mesmo apresente alguma 

dificuldade  

Documentação MAQSEI 

Instruções corretas à instalação do SE; funções 

e atividades descritas na documentação de 

maneira simples; a interface possui sistema de 

ajuda. 

IAQSEM 

Fornece o manual de utilização com linguagem 

apro-priada 
ASE 

Documentação e material de apoio MAEP 

O manual de instruções e regras trazem 

informações de forma simples, objetiva e 

compreensível. 

Rodrigues 

Documentação FASE 

Há recursos de ajuda PETESE 

Adaptabilidade 

Diz respeito aos meios implementados que 

permitem que o sistema respeite o nível de 

flexibilidade e de experiência do usuário. 

A interface é adequada à faixa etária destinada; 

o SE está de acordo com a faixa etária correta, 

propõe problemas de forma envolvente e 

desafiadora de acordo com a faixa etária do 

aluno. 

IAQSEM 

Compatibilidade 

Se refere ao acordo que possa existir entre as 

características do usuário (memória, percepção, 

hábitos, competências, idade, expectativas, etc.) 

e as tarefas, de uma parte, e a organização das 

saídas, das entradas e do diálogo de uma dada 

aplicação, de outra 

Compatibilidade espacial do conhecimento Reeves 

Grau de flexibilidade do SE Muchielli 

Compatibilidade TICESE 

Compatibilidade MAEP 

O SE Precisa ser compatível com o hardware 

do usuário 
PETESE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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A terceira parte do dicionário contempla critérios referentes ao modelo de 

qualidade pedagógica, onde é composto por 27 critérios que apresentam relação direta 

com os preceitos pedagógicos referentes à fundamentação pedagógica, teoria de 

aprendizagem, consistência pedagógica e aspectos cognitivos analisados. Os 27 critérios 

são apresentados no dicionário com um diferencial, eles não são definidos como os 

critérios de software e de uso, a causa para essa falta de definição é a ausência de 

fundamentação na literatura que defina esses critérios, os autores tomados como 

referências para esses critérios apresentam-nos para serem tomados como referência, no 

entanto, não destacam a sua definição.  

No Quadro 4 têm-se na primeira coluna os critérios para avaliar a qualidade 

pedagógica, a segunda coluna apresenta os critérios de cada uma das abordagens que 

apresenta correspondência com o modelo de qualidade pedagógica, e por fim, é 

apresentada a abordagem à qual o critério está relacionado.  

A análise realizada ao dicionário destacou que no modelo de qualidade 

pedagógica existem critérios que não são contemplados por nenhuma das 14 abordagens 

estudadas, é por isso que a padronização entre as abordagens para avaliação de SE é 

necessária.  

Foi observada na análise do dicionário para os critérios de qualidade pedagógica 

a falta de avaliação dos critérios atualidade da metodologia e dá ênfase a uma disciplina 

específica; estes critérios foram apenas contemplados nos modelos de qualidade 

pedagógica.  

O critério atualidade da metodologia é de suma importância para ser 

contemplado na avaliação de SE, pois o mesmo identificará qual a metodologia está 

sendo utilizada no SE, se é uma metodologia atual ou ultrapassada e o outro dá ênfase a 

uma disciplina específica, busca identificar se o SE é focado apenas em uma área de 

ensino ou abrange distintas áreas, tendo o foco multidisciplinar. 

Logo, para a avaliação da qualidade pedagógica, faz-se necessário a utilização 

de conhecimentos sobre as teorias de aprendizagem, exigem-se concepções 

educacionais bem definidas, bem como reflexão sobre as práticas pedagógicas, 

conhecimentos sobre as técnicas computacionais e sobre o papel do computador, do 

professor e do aluno no contexto educacional. 

 O dicionário de termos apresentado aborda critérios relacionados à qualidade de 

software, de uso e pedagógica. Tais dimensões são dividas em três partes no dicionário.
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Quadro 8 Dicionário de termos para os Critérios de Qualidade Pedagógica 

Dicionário para os Critérios de Qualidade Pedagógica 

Critério do Modelo de Referência Critério correspondente Abordagem de avaliação de SE 

Atratividade para despertar o interesse 

de uso 

Motivação Reeves 

Motivação LORI 

Motivação e compreensão dos conteúdos TICESE 

Recursos motivacionais MAQSEI 

Desperta o interesse do aluno pelo assunto IAQSEM 

Captura a atenção no início do jogo e mantém motivado para 

continuar utilizando-o 
SAVI 

Emocionais e afetivos MAEP 

A interface com suas atividades propostas chamam a atenção 

das crianças permitindo que as mesmas focalizem e 

concentrem-se no jogo; desperta o interesse do aluno pelo 

conteúdo trabalhado, de forma inteligente e envolvente. 

Rodrigues 

Contém uma motivação intrínseca  PETESE 

Desafios pedagógicos para manter nível 

de interesse 

Possui uma lógica interna desafiadora IAQSEM 

Estimula a aprender com o jogo e oferece novos desafios num 

ritmo apropriado 
SAVI 

É desafiador e motiva o aluno a resolver as situações propostas Rodrigues 
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Exploração é a abordagem preferida e encoraja estudantes a 

buscarem conhecimento de modo independente 
PETESE 

Interação com o usuário que estimule a 

participação e auxilie na superação de 

conflitos cognitivos 

Atividade do usuário Reeves 

Aborda diferentes formas e compreensões de situações-

problema; apresenta interação com o aluno e possui detalhes 

em que a criança possa explorar o conhecimento matemático.  

IAQSEM 

O jogo estimula o aprendizado e melhoram as habilidades 

gradualmente com a superação dos desafios 
SAVI 

Propícia à interação entre aprendiz e agente de aprendizagem ASE 

Componente cognitivo e interatividade MAEP 

Adequação dos recursos de hipertexto às 

atividades pedagógicas, em quantidade e 

qualidade. 

Qualidade do modelo pedagógico adotado Muchielli 

Adaptabilidade MAQSEI 

Possui recursos de hipertexto e hiperlink ASE 

Elementos de multimídia são utilizados para facilitar a 

compreensão 
PETESE 

Adequação dos recursos de imagem e 

animação às atividades pedagógicas, em 

quantidade e qualidade. 

Qualidade do modelo pedagógico adotado Muchielli 

Adaptabilidade MAQSEI 

A animação, o som, as cores e outras mídias estão em 

equilíbrio 
IAQSEM 

Equilíbrio entre os recursos de som, animação, cores, 

quantidade de informações e outras mídias 
Rodrigues 
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Apropriados, acrescentam valor e evitam redundância com 

outros conteúdos; Boa qualidade (sons audíveis, imagens 

visíveis) 

PETESE 

Fundamentos pedagógicos que embasam 

o SE e a opção pedagógica utilizada no 

seu desenvolvimento 

Filosofia pedagógica Reeves 

Identificação de abordagem pedagógica TICESE 

Filosofia pedagógica MAEP 

Consistência pedagógica, escolha da 

teoria pedagógica utilizada no SE 

Epistemologia Reeves 

Verificar se o modo da abordagem é compatível com as 

concepções do professor  
IAQSEM 

Concepção teórica de aprendizagem ASE 

Apresenta objetivos específicos ou proposta educacional Rodrigues 

Característica da atividade pedagógica disponibilizada pelo SE FASE 

Adequação do SE ao conteúdo 

Qualidade do conteúdo LORI 

Carga de trabalho TICESE 

Conteúdo MAQSEI 

Permite que o aluno identifique que está trabalhando com 

Matemática 
IAQSEM 

O conteúdo do jogo é útil ao aluno SAVI 

Didáticos e de conteúdo MAEP 

Possibilita a prática dos conteúdos abordados pelo professor Rodrigues 
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em sala de aula  

Utilização do SE como ferramenta 

didática 

A quantidade de informações na tela está adequada à faixa 

etária ou série específica 
Rodrigues 

Correção do conteúdo 

Coerência TICESE 

Conteúdo MAQSEI 

Homogeneidade e coerência SAVI 

Correção da lógica do conteúdo 

Recurso de avaliação do aprendizado TICESE 

Avaliação da aprendizagem MAQSEI 

O conteúdo do jogo é claro em relação ao aprendizado SAVI 

Correção da representação do conteúdo 
O conteúdo é separado em pequenos tópicos, facilitando os 

acessados 
PETESE 

Correção das simplificações do conteúdo 
Recurso de avaliação do aprendizado TICESE 

Avaliação da aprendizagem MAQSEI 

Atualidade da metodologia Não contemplado Não contempla 

Adequação do conteúdo ao público-alvo 

Adequabilidade MAQSE 

Feedback e adaptação IAQSEM 

O conteúdo do jogo é relacionado ao cotidiano do aluno SAVI 

Apresenta uma faixa etária ou nível de escolaridade (série) 

específica para uso do jogo 
Rodrigues 

Há uma abordagem de ensino que coincide com o currículo do 

público alvo; tarefas são relevantes, de fácil percepção, 

autênticas e representam as complexidades naturais do mundo 

real, o mais próximo possível do público-alvo. 

PETESE 
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Adequação ao público-alvo FASE 

Adequação do conteúdo ao currículo 

escolar 

Pertinência e adequabilidade do uso do SE na referida 

instituição 
TICESE 

Pertinência em relação ao programa curricular MAQSEI 

As atividades propostas durante o jogo são fidedignas aos 

conteúdos curriculares 
Rodrigues 

O conteúdo é claro, consistente, conciso e compreensivo. PETESE 

Indicação dos conteúdos prévios 
Identificação das habilidades cognitivas TICESE 

Valoriza a troca de experiências IAQSEM 

Retrabalho com os conhecimentos 

prévios 

Identificação das habilidades cognitivas TICESE 

Valoriza a troca de experiência IAQSEM 

Colaboração com outros colegas SAVI 

Consideração da experiência do usuário MAEP 

Oportuniza a interação com o aluno, permitindo ao mesmo 

explorar seus conhecimentos. 
Rodrigues 

Guia de apoio pedagógico 

Natureza e qualidade das ajudas Muchielli 

Organização da documentação expressa TICESE 

Possui manual pedagógico IAQSEM 

Identifica os objetivos pedagógicos 

presentes no mesmo 

Objetivos que se pretende alcançar utilizando o SE IAQSEM 

Trabalha aspectos necessários para atender o objetivo proposto Rodrigues 

Há objetivos educacionais claramente definidos PETESE 

Possui diferentes graus de complexidade 

de conteúdo nas atividades 

Estruturação TICESE 

As atividades do jogo foram muitos difíceis SAVI 
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Possui diferentes níveis de complexidade PETESE 

Enfatizar uma disciplina específica Não contemplado Não contempla 

Apresenta uma abordagem 

interdisciplinar 

Verifica a possibilidade de interdisciplinaridade no SE IAQSEM 

Permite interdisciplinaridade ASE 

No jogo é possível trabalhar a interdisciplinaridade Rodrigues 

Favorece a interdisciplinaridade FASE 

Perspectiva interdisciplinar  PETESE 

Emite feedback encorajador e isento de 

carga negativa mediante respostas 

inadequadas 

Valorização do erro Reeves 

O feedback é agradável, e não constrangedor IAQSEM 

O modo que o feedback é dado ao aluno ASE 

Quando o aluno erra o feedback do jogo é agradável, não 

constrangedor 
Rodrigues 

O feedback permite que o estudante reflita sobre seus erros; o 

usuário aprende com seus erros 
PETESE 

Favorece a interpretação do estudante 

sobre seus erros e acertos e o ajuda a ver 

suas respostas sob diferentes ângulos, 

levando-o à reflexão. 

Avaliação das aquisições permitidas Muchielli 

Valoriza o progresso pessoal do aluno; as respostas são 

verificadas corretamente, possibilitando um reforço positivo; o 

feedback permite que o aluno reflita sobre seu erro e tente 

corrigi-lo se intervenção 

IAQSEM 

O feedback depois dos exercícios permitiu aos alunos se SAVI 
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sentirem recompensados  

O jogo apresenta de modo adequado, um reforçador positivo 

para as respostas corretas.  
Rodrigues 

Os resultados das atividades são avaliados; o feedback é 

positivo mesmo que o usuário falhe; o software encoraja o 

usuário em suas ações positivas  

PETESE 

Permite o registro de desempenho do 

estudante 

Valoriza o progresso pessoal do aluno; o SE apresenta uma 

síntese do que foi trabalhado, após o término de cada sessão. 
IAQSEM 

Oferece um feedback sobre o progresso do aluno; o software 

salva os dados do usuário  

PETESE 

 

Favorece o trabalho em grupo, mas 

também pode ser utilizado 

individualmente. 

Acomodação das diferenças individuais; aprendizado 

cooperativo. 
Reeves 

Interação MAQSEI 

A colaboração no jogo ajuda a aprendizagem; o jogo suporta a 

interação social entre os jogadores. 
SAVI 

Propícia a interação entre aprendiz, agente de aprendizagem e 

grupo  
ASE 

Há possibilidade de interação entre os alunos, como: troca de 

experiências ou trabalho cooperativo.  
Rodrigues 

A construção acontece num contexto individual, mas integra 

elementos de cooperação e colaboração. 
PETESE 

Fonte: Elaboração do autor, 2016. 
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Nas partes do dicionário que contemplam os critérios de sofware e uso é feita a 

definição de cada um deles de acordo com modelos de referências, e na relacionada aos 

critérios pedagógicos está definição não é realizada.    

O dicionário foi elaborado com o objetivo de minimizar a divergência entre os 

critérios contemplados nas abordagens estudadas e o intuito de facilitar o processo de 

avaliação de SE, produzindo um material que poderá ser consultado para produzir um 

diagnóstico quanto o uso de determinado SE no contexto educativo, logo poderá 

auxiliar professores, alunos, programadores e especialistas em design de interação 

durante o processo de avaliação de SE. 

No capítulo seguinte, apresenta-se a análise dos resultados que foram obtidos a 

partir do trabalho de pesquisa destacando os pontos principais das 14 abordagens 

analisadas, como também a análise dos critérios contemplados nos modelos de 

qualidade. Além disso, apresentam-se as respostas obtidas para as questões de pesquisa: 

Quantos e quais critérios de cada abordagem correspondem aos critérios definidos 

pelos modelos de referências (QS QU e QP) e Quantos e quais dos critérios dos 

modelos de referência (QS QU e QP) não foram contemplados por nenhuma das 

abordagens.  
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Capítulo 4  
Discussão e Resultados 
Este capítulo tem como objetivo apresentar a discussão dos resultados alcançados na 

pesquisa. Inicialmente discute as abordagens, depois apresenta a análise da comparação 

realizada entre os critérios das 14 abordagens e dos modelos de qualidade, e por fim, 

responde as questões de pesquisa elencadas no trabalho.  

4.1 Análise dos Resultados  

Na descrição das abordagens, apresentam-se as ferramentas de avaliação utilizadas para 

avaliar os critérios; no entanto, pode-se analisar que algumas ferramentas são 

insuficientes para avaliar os critérios. Além disso, foram apresentados os pontos 

positivos e negativos de cada abordagem; esses pontos foram identificados em 

pesquisas utilizando as abordagens no processo de avaliação de distintos SE e 

constatou-se que algumas apresentam aspectos que demostram a fragilidade no processo 

de avaliação de SE. Os pontos negativos demonstram a dificuldade na utilização e 

análise dos resultados que são gerados por estas. Na descrição da utilização das 

abordagens foram apresentados os tipos de SE e as disciplinas que eram contempladas 

destacando outra perspectiva das abordagens, a falta de recomendação de quais seriam 

os SE que poderiam ser analisados com determinada abordagem e quais os perfis 

exigidos para o processo de avaliação. 

Na avaliação das abordagens, pode-se observar que todas apresentam lacunas a 

respeito da análise de critérios, tais como: a ausência de critérios pedagógicos na 

avaliação do SE, a dificuldade na compreensão de critérios, a quantidade limitada ou 

elevada de critérios e a dificuldade no entendimento das escalas de avaliação, entre 

outros. De acordo com os problemas apresentados, observou-se a existência de 

abordagens para avaliação de SE que não fazem relação direta com os critérios 

definidos na literatura, como parâmetros para serem utilizados na análise de QS, QU e 

QP.  

A Figura 6 apresenta o resultado do mapeamento realizado, destacando o 

agrupamento dos critérios propostos por cada uma das 14 abordagens para a avaliação 
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de SE em relação aos critérios contemplados nos modelos de QS, QU e QP. Dessa 

maneira, percebe-se uma variação significativa na quantidade total de critérios 

sugeridos pelas abordagens: 9 critérios para MAQSE e LORI; e 68 para PETESE. Um 

número baixo de critérios pode induzir o pensamento de facilidade de aplicação da 

abordagem. No entanto, geralmente estão associados a altos níveis de abstração, 

podendo tornar seu uso mais complexo e mais dependente do conhecimento prévio dos 

avaliadores.  

A análise da associação dos critérios resultantes de cada modelo de qualidade 

com as abordagens (mapeamento) resultou que Reeves contempla 3/21 critérios de QS, 

8/12 de QU e 7/27 de Q.P, MAQSE aborda 6/21 critérios de QS e 1/27 de QP, 

Mucchielli contempla 1/12 critério de QU e 3/27 de QP, LORI aborda 3/21 critérios de 

QS e 3/27 de QP, TICESE contempla 2/21 de critérios de QS, 4/12 de QU e 8/27 de QP, 

Rocha compreende 7/21 critérios de QS e 4/12 de QU, MAQSEI aborda 1/21 de critério 

de QS, 7/12 de QU e 6/27 de QP, IAQSEM contempla 4/21 critérios de QS, 6/12 de QU 

e 14/27 de QP, SAVI aborda 2/12 de critérios de QU e 10/27 de QP, ASE contempla 

2/21 critérios de QS, 3/12 de QU e 6/27 de QP, MAEP compreende 3/21 de critérios de 

QS, 9/12 de QU e 6/27 de QP, Rodrigues aborda 2/21 critérios de QS, 6/12 de QU e 

14/27 de QP, FASE compreende 3/21 critérios de QS, 6/12 de QU e 3/27 de QP, e 

PETESE contempla 4/21 de critérios de QS, 10/12 de QU e 14/27 de QP.  

Gráfico 1 Agrupamento de critérios por dimensão de qualidade 
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Fonte: Elaboração do autor, 2016. 

 

É possível observar, que a quantidade total de critérios propostos pelas 14 

abordagens para a avaliação de SE são, em maioria, bastante inferior ao total de critérios 

identificados para os modelos de referência adotados como base para este estudo (60 
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critérios) indicando, de antemão fragilidade na abrangência das proposições.  

Outro fator relevante, diz respeito à diferença na quantidade de critérios por 

dimensão: QS é predominante para duas das abordagens (Rocha e MAQSE), QU para 

três destas (MAQSEI, MAEP e FASE), havendo uma predominância significativa para 

os critérios de QP nas demais abordagens (Reeves, Mucchielli, TICESE, IAQSEM, 

Savi, ASE, Rodrigues e PETESE). Este cenário permite inferir que não existe uma 

abordagem que considere com igual relevância as três dimensões investigadas.  

O mapeamento identificou que existem vários critérios presentes nas abordagens 

que não são contemplados nos modelos de qualidade, a classificação deles é apenas 

referenciada pelos autores. Além disso, permitiu responder a duas perguntas de pesquisa 

definidas para este estudo, explanadas a seguir:  

QP 01 - Quantos e quais critérios de cada abordagem correspondem aos critérios 

definidos pelos modelos de referências (QS QU e QP)? Dos 21 critérios de Qualidade 

de Software2, 16 são contemplados por pelo menos uma das abordagens consideradas no 

estudo3. Porém, dentre eles os mais frequentes são: Adaptabilidade e Apreensibilidade, 

com 6 e 5 ocorrências respectivamente. A abordagem que mais contempla critérios de 

QS é o Método Rocha, com 7 critérios (Intelegibilidade, Apreensibilidade, 

Operacionalidade, Tempo, Analisabilidade, Conformidade relacionada a portabilidade e 

Substituibilidade), sendo portanto a mais abrangente. Vale considerar que as abordagens 

de Mucchielli e SAVI não contemplam nenhum critério de QS. A baixa adequação das 

abordagens ao modelo de qualidade de software pode ser associada ao fato deste 

abordar critérios técnicos de implementação do software, que muitas vezes não podem 

ser analisados por quem aplica as abordagens para avaliação de SE (professores). 

 Todos os critérios de QU4 são contemplados por pelo menos uma das 

                                                 

2 Adequação, Acurácia, Interoperabilidade, Conformidade relacionada à funcionalidade, Segurança de 

Acesso, Maturidade, Tolerância a falhas, Recuperabilidade, Intelegibilidade, Apreensibilidade, 

Operacionalidade, Tempo, Recursos, Analisabilidade, Modificabilidade, Estabilidade, Testabilidade, 

Adaptabilidade, Instabilidade, Conformidade relacionada à portabilidade e Substituibilidade. 

3 Adequação, Interoperabilidade, Segurança de Acesso, Recuperabilidade, Intelegibilidade, 

Apreensibilidade, Operacionalidade, Tempo, Recursos, Analisabilidade, Estabilidade, Testabilidade, 

Adaptabilidade, Instabilidade, Conformidade e Substituibilidade. 

4 Visibilidade do Estado do Sistema, Mapeamento entre o sistema e o mundo real, Liberdade e Controle 

ao Usuário, Consistência e Padrões, Prevenção de Erros, Reconhecer em Vez de Relembrar, Flexibilidade 

e Eficiência de Uso, Design Estético e Minimalista, Suporte para o Usuário Reconhecer, Diagnosticar e 
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abordagens, sendo os mais frequentes Ajuda e Documentação (MAQSEI, IAQSEM, 

ASE, MAEP, Rodrigues, FASE e PETESE), Design Estético e Minimalista (Reeves, 

Rocha, MAQSEI, IAQSEM, Savi, MAEP, Rodrigues, FASE e PETESE), Flexibilidade 

e Eficiência de Uso (Reeves, Rocha, MAQSEI, IAQSEM, ASE, MAEP, Rodrigues, 

FASE e PETESE) e Liberdade e Controle ao Usuário (Reeves, TICESE, MAQSEI, 

IAQSEM, ASE, MAEP, Rodrigues, FASE e PETESE).  

A abordagem que mais contempla critérios de QU é a PETESE, com 10 

critérios5, sendo a mais abrangente para esta dimensão. No entanto, as abordagens 

MAQSE e LORI não contemplam nenhum critério de QU. Este cenário revela uma 

conformidade das abordagens ao modelo de qualidade de uso, evidenciando a 

importância de considerar a boa usabilidade de softwares dessa natureza. 

Cabe destacar que dos 27 critérios de QP, 23 são contemplados por pelo menos 

uma das abordagens de avaliação de SE6. No entanto, observou-se que os critérios mais 

recorrentes foram, respectivamente: Atratividade para despertar o interesse de uso 

(Reeves, LORI, TICESE, MAQSEI, IAQSEM, Savi, MAEP, Rodrigues e PETESE), 

Adequação do conteúdo ao público-alvo (MAQSE, LORI, IAQSEM, Savi, Rodrigues, 

                                                                                                                                               

Recuperar Erros, Ajuda e Documentação, Adaptabilidade e Compatibilidade. 

5 Visibilidade do Estado do Sistema, Liberdade e Controle ao Usuário, Prevenção de Erros, Reconhecer 

em Vez de Relembrar, Flexibilidade e Eficiência de Uso, Design Estético e Minimalista, Suporte para o 

Usuário Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar Erros, Ajuda e Documentação, Adaptabilidade e 

Compatibilidade. 

6 Atratividade para despertar o interesse de uso, Desafios pedagógicos para manter nível de interesse, 

Interação com o usuário que estimule a participação e auxilie na superação de conflitos cognitivos, 

Adequação dos recursos de hipertexto às atividades pedagógicas, em quantidade e qualidade, Adequação 

dos recursos de imagem e animação às atividades pedagógicas, em quantidade e qualidade, Fundamentos 

pedagógicos que embasam o SE e a opção pedagógica utilizada no seu desenvolvimento, Consistência 

pedagógica, escolha da teoria pedagógica utilizada no SE, Adequação do SE ao conteúdo, Utilização do 

SE como ferramenta didática, Correção do conteúdo, Correção da lógica do conteúdo, Correção das 

simplificações do conteúdo, Adequação do conteúdo ao público-alvo, Adequação do conteúdo ao 

currículo escolar, Indicação dos conhecimentos prévios, Retrabalho com os conhecimentos prévios, Guia 

de apoio pedagógico, Identifica os objetivos pedagógicos presentes no mesmo, Possui diferentes graus de 

complexidade de conteúdo nas atividades, Apresenta uma abordagem interdisciplinar, Emite feedback 

encorajador e isento de carga negativa mediante respostas inadequadas, Favorece a interpretação do 

estudante sobre seus erros e acertos e o ajuda a ver suas respostas sob diferentes ângulos, levando-o à 

reflexão, Permite o registro de desempenho do estudante e Favorece o trabalho em grupo, mas também 

pode ser utilizado individualmente. 
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FASE e PETESE), Adequação do SE ao conteúdo (LORI, TICESE, IAQSEM, Savi, 

MAEP e Rodrigues) e Favorece o trabalho em grupo, mas também pode ser utilizado 

individualmente (Reeves, MAQSEI, Savi, ASE, Rodrigues e PETESE).  

As abordagens que mais contemplam critérios de QP são IAQSEM7, Rodrigues8 

e PETESE9, com 14 critérios cada. Sendo, portanto, a mais abrangente para esta 

dimensão. No entanto, a abordagem de Rocha não contempla nenhum critério de QP. 

Vale considerar que das 14 abordagens analisadas 13 contemplam pelo menos um 

critério de QP. Esta aderência se revela coerente, pois o propósito destas abordagens é a 

avaliação de SE, e por seu objetivo pedagógico, devem considerar predominantemente 

este aspecto ao avaliar o SE.   

QP 02 - Quantos e quais dos critérios dos modelos de referência (QS QU e QP) não 

foram contemplados por nenhuma das abordagens? Do modelo de Qualidade de 

Software, 5 critérios não foram contemplados por nenhuma abordagem investigada, a 

                                                 

7 Atratividade para despertar o interesse de uso, Desafios pedagógicos para manter o nível de interesse, 

Interação com o usuário que estimule a participação e auxilie na superação de conflitos cognitivos, 

Adequação dos recursos de imagem e animação às atividades pedagógicas, Consistência pedagógica, 

Adequação do SE ao conteúdo, Adequação do conteúdo ao público-alvo, Retrabalho com os 

conhecimentos prévios, Guia de apoio pedagógico, Identificação dos objetivos pedagógicos, 

Apresentação de uma abordagem interdisciplinar, Emite feedback encorajador e isento de carga negativa, 

Favorece a interpretação do estudante sobre seus erros e acertos, Permite o registro de desempenho do 

estudante. 

8 Atratividade para despertar o interesse de uso, Desafios pedagógicos para manter o nível de interesse, 

Adequação dos recursos de imagem e animação às atividades pedagógicas, Consistência pedagógica, 

Adequação do SE ao conteúdo, Utilização do SE como ferramenta didática, Adequação do conteúdo ao 

público-alvo, Adequação do conteúdo ao currículo escolar, Retrabalho com os conhecimentos prévios, 

Identificação de objetivos pedagógicos, Apresenta uma abordagem interdisciplinar, Emite feedback 

encorajador e isento de carga negativa, Favorece a interpretação do estudante sobre seus erros e acertos, 

Favorece o trabalho em grupo, mas também pode ser utilizado individualmente. 

9 Atratividade para despertar o interesse de uso, Desafios pedagógicos para manter o nível de interesse, 

Adequação dos recursos de hipertexto às atividades pedagógicas, Adequação dos recursos de imagem e 

animação às atividades pedagógicas, Correção da representação do conteúdo, Adequação do conteúdo ao 

público-alvo, Adequação do conteúdo ao currículo escolar, Identificação dos objetivos pedagógicos, 

Possui diferentes graus de complexidade de conteúdo nas atividades, Apresenta uma abordagem 

interdisciplinar, Emite feedback encorajador e isento de carga negativa, Favorece a interpretação do 

estudante sobre seus erros e acertos, Permite o registro de desempenho do estudante, Favorece o trabalho 

em grupo, mas também pode ser utilizado individualmente. 
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saber: acurácia, conformidade funcional, maturidade, tolerância à falhas e 

modificabilidade; para o modelo de Qualidade Pedagógica; 4 critérios não possuem 

correspondente às abordagens investigadas: correção das simplificações do conteúdo, 

atualidade da metodologia, indicação dos conhecimentos prévios e dar ênfase a uma 

disciplina específica.  

Considerando a média de critérios contemplados pelas abordagens, para cada 

modelo têm-se uma taxa de aderência aos modelos de 12.8% para QS, 37.5% para QU e 

24.8% para QP. Em termos de aderência das abordagens aos respectivos modelos de 

qualidade, temos que as abordagens contemplam com maior ênfase a avaliação de 

critérios relacionados à QU e QP. 

O fato de poucos critérios dos modelos de qualidade da literatura não serem 

contemplados por nenhuma abordagem indica que, de uma forma geral, os modelos 

podem ser quase que totalmente contemplados em uma avaliação caso exista uma 

combinação das abordagens adotadas.  

Através da análise realizada pode-se observar que as 14 abordagens para 

avaliação de SE contempladas no trabalho apresenta fragilidades à respeito dos modelos 

de qualidade de software, de uso e pedagógica.  Em cada um dos modelos avaliados se 

destacam abordagens que apresentam uma maior e/ou menor quantidade de critérios 

contemplados, os critérios referentes ao modelo de qualidade de software foi o menos 

contemplado entre as abordagens, logo é necessário que sejam inseridos critérios desta 

dimensão no momento de avaliação. Os critérios referentes ao modelo de qualidade de 

uso foram o mais contemplado, juntamente com os critérios de qualidade pedagógica. 

No capítulo seguinte, apresenta-se as considerações finais sobre a pesquisa, 

destacando se os objetivos iniciais foram alcançados e quais as contribuições que eles 

deixaram. Também é apresentado as limitações que foram encontradas durante o 

desenvolvimento da pesquisa e quais são as propostas de trabalhos futuros. 
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Capítulo 5  

Considerações Finais 

Este capítulo apresenta as considerações finais sobre o desenvolvimento desta pesquisa, 

elencando uma visão geral do trabalho desenvolvido, as principais contribuições que 

foram alcançadas com os resultados obtidos, as limitações que envolveram o trabalho 

durante o seu desenvolvimento e as perspectivas de trabalhos futuros.  

5.1 Visão Geral 

Considerando a importância da adequada adoção de recursos de informática dentro e 

fora da sala de aula, especificamente Softwares Educativos, e entendendo que estes 

recursos devem ser adequados pedagogicamente, corretos funcionalmente e 

direcionados às necessidades e habilidades de seus usuários, assume-se como 

pressuposto que as abordagens para avaliação de SE devem considerar os aspectos de 

Qualidade de Software, de Uso e Pedagógica.  

Como resultado do trabalho de pesquisa tem-se que não existe uma abordagem 

que contemple com igual relevância os três aspectos investigados, destacando 

fragilidade na coerência das abordagens em relação aos modelos de qualidade 

apresentados na literatura. No entanto, as abordagens de PETESE, IAQSEM e FASE 

foram as melhores analisadas na pesquisa e são indicadas para realizar a avaliação de 

SE. Entre os modelos analisados, o de maior coerência entre as 14 abordagens é o 

referente à qualidade de uso. O modelo de qualidade de software destacou-se por ser o 

menos contemplado entre os critérios das abordagens, talvez pelo fato de os critérios 

pertencentes a esta perspectiva de avaliação serem de difícil compreensão pelos 

avaliadores que não possuem conhecimento da área de engenharia de software. Quanto 

ao alinhamento dos modelos de qualidade com as abordagens foram identificadas as 

melhores abordagens para avaliar cada modelo. Para o modelo de qualidade de software 

as abordagens de Muchielli e MAQSE foram as que se destacaram, com relação ao 

modelo de qualidade de uso, as abordagens de MAEP e PETESE foram as melhores 

analisadas e por fim, acerca do modelo de qualidade pedagógica, as abordagens de 

IAQSEM, Rodrigues e PETESE foram as que abrangeram a maior número de critérios, 
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logo, para analisar os SEs quanto a cada modelo de qualidade deve-se utilizar a 

correlação do alinhamento.   

Além disso, também foi possível identificar uma grande diversidade nas 

abordagens com relação aos critérios e instrumentos para coleta de dados, o que pode 

comprometer a utilização destas na avaliação de SE, por exemplo, existem critérios de 

softwares e pedagógicos que não são contemplados por nenhuma das abordagens. Outro 

ponto observado é a correlação de critérios distintos diante de uma mesma classificação, 

como o critério de segurança de acesso, que é contemplado nos três modelos de 

qualidade. 

Também foi identificado a diversidade em relação à configuração das 14 

abordagens para avaliação de SE apresentando fragilidade a distintas características que 

foram analisadas, como a variação significativa na quantidade total de critérios 

sugeridos pelas abordagens 9 critérios para MAQSE e LORI e 68 para PETESE. 

A maneira como a avaliação de SE é contemplada pelas 14 abordagens 

analisadas não se apresenta como suficiente para avaliar, pois apresenta falhas na 

avaliação de alguns critérios com relação aos modelos de qualidade e omite outros 

dentro da perspectiva que é avaliada; além disso, apresenta instrumentos de coleta dos 

dados difíceis de serem interpretados após a avaliação de determinado SE. As 

abordagens não realizam uma análise completa dos SEs que se apresentam como 

educativos; portanto, é necessária a padronização destas, a fim de diminuir a curva de 

aprendizado dos envolvidos na avaliação de SE (distintos perfis de conhecimento) sobre 

os termos adotados pelas abordagens. 

5.2 Contribuições do Trabalho 

 

As contribuições deste trabalho foram as seguintes:  

 Apresentação das características das abordagens para avaliação de SE e 

dos modelos de QS, QU e QP que devem ser tomados como referência 

para analisar os SE. 

 Mapeamento entre as abordagens e os modelos de qualidade para 

avaliação de SE, destacando a fragilidade na coerência e abrangência das 

abordagens em relação aos modelos de qualidade apresentados na 

literatura e intersecção entre os modelos de QS, QU e QP, destacando a 

similaridade entre os critérios;  
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 Elaboração de um dicionário de termos para favorecer aos envolvidos na 

avaliação de SE uma padronização da linguagem utilizada para facilitar a 

aplicação por diferentes perfis de avaliadores. 

 As seguintes publicações:  

o BRITO JÚNIOR, Ozonias de Oliveira; AGUIAR, Y. P. Costa; 

TAVARES, Tatiana Aires. Análise de abordagens objetivas para 

avaliação de softwares educativos. In: Proceedings of the 13th 

Brazilian Symposium on Human Factors in Computing 

Systems. Sociedade Brasileira de Computação, Foz do Iguaçu – 

Paraná, 27-31 out. 2014. p. 353-356. 

o BRITO JÚNIOR, Ozonias de Oliveira; AGUIAR, Y. P. Costa; 

TAVARES, Tatiana Aires. Abordagens Objetivas para Avaliação 

de Softwares Educativos. In: MOURA, Assis Souza de; 

AQUINO, Edineide Dias de. Pesquisas: teorias e práticas. João 

Pessoa: Penalux, 2016a. v. 3.  

o BRITO JÚNIOR, Ozonias de Oliveira; AGUIAR, Y. P. Costa; 

TAVARES, Tatiana Aires. Abordagens para Avaliação de 

Softwares Educativos e sua Coerência com os Modelos de 

Qualidade de Software. Trabalho a ser apresentado no XXVII 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, Uberlândia – 

MG, 24 a 27 out. 2016b.  

Outra contribuição do trabalho foi a submissão do artigo Dicionário de Termos 

para Avaliação de Softwares Educativos na Revista Brasileira de Informática na 

Educação onde se encontra em processo de revisão e avaliação pelo comitê organizador. 

 

5.3 Limitações do Trabalho 

 

Entende-se como limitação desta pesquisa o fato de o estudo ter sido desenvolvido 

apenas por um aluno; no entanto, para minimizar a limitação o mapeamento foi revisado 

por dois professores com experiência nas áreas de Interação Humano-Computador, 

Qualidade de Software e Avaliação de SE. 

Além disso, também foi possível observar como uma limitação desta pesquisa a 

elaboração do dicionário de termos referente à qualidade pedagógica, que não 
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apresentou a definição dos critérios para esse modelo. Outra limitação do estudo foi a 

falta de validação do dicionário de termos para verificar se as pessoas das diferentes 

áreas de conhecimentos necessárias para avaliar SE conseguem reconhecer os termos e 

concordam com a proposição feita para o dicionário de termos. 

5.4 Trabalhos Futuros 

 

Como sugestões de trabalhos futuros, pretende-se validar o dicionário de termos através 

da disponibilização do mesmo para especialistas de distintas áreas (qualidade de 

software, interação humano-computador e pedagogia) com o objetivo de identificar se 

eles concordam com a proposição realizada para os critérios de avaliação de SE de 

acordo com cada modelo de qualidade. Outra sugestão é a elaboração de uma forma de 

visualização do dicionário de termos para melhorar a forma de apresentação dos critérios 

e disponibilizá-los na web como uma página com links que para guiar a avaliação de SE. 

Além disso, propõe-se a complementação dos critérios dos modelos de referência 

que não foram contemplados por nenhuma das abordagens estudadas realizando a 

inserção destes para que não ocorra prejuízo no processo de avaliação, como também a 

identificação de escalas de medição adequada para cada critério para diminuir os 

problemas de análise dos resultados gerados pelas abordagens, e ainda a identificação de 

quais perfis seriam adequados para avaliar os distintos critérios dos modelos de 

qualidade de software, de uso e pedagógica. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Método de Reeves: critérios de avaliação de SE 

MÉTODO DE REEVES 
Foco: Avaliar os softwares educacionais e educativos 

Interface com o usuário 
1. Facilidade de uso 

2. Navegação 

3. Carga cognitiva 

4. Mapeamento 

5. Design de tela 

6. Compatibilidade espacial do conhecimento 

7. Apresentação da informação 

8. Integração das mídias 

9. Estética 

10. Funcionalidade geral. 

Critérios pedagógicos 

11. Epistemologia 

12. Filosofia pedagógica 

13. Psicologia subjacente 

14. Objetividade 

15. Sequenciamento instrucional 

16. Validade experimental 

17. Papel do instrutor 

18. Valorização do erro 

19. Motivação 

20. Estruturação 

21. Acomodação das diferenças individuais 

22. Controle do aluno 

23. Atividade do usuário  

24. Aprendizado cooperativo. 
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APÊNDICE B – Metodologia MAQSE: critérios de avaliação de SE 

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

EDUCACIONAL 
Foco: Avaliar a qualidade de software educacional 

Qualidade do software 
1. Utilizabilidade (manutenabilidade) 

2. Utilizabilidade (operacionalidade) 

3. Utilizabilidade (portabilidade) 

4. Utilizabilidade (eficiência) 

5. Utilizabilidade (rentabilidade) 

6. Confiabilidade conceitual (integridade) 

7. Confiabilidade conceitual (adequabilidade) 

8. Confiabilidade conceitual (robustez) 

9. Confiabilidade conceitual (adequação ao ambiente) 
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APÊNDICE C – Técnica de Muchielli: critérios de avaliação de SE 

TÉCNICA DE MUCCHIELLI 
Foco: Avaliar a utilização do software educativo com o público para o qual ele foi 

desenvolvido 

Critérios de qualidade  
1.   Avaliação das aquisições permitidas 

2.   Qualidade do modelo pedagógico 

3.   Qualidade geral do SE,  

4.   Qualidade e variedade das interatividades,  

5.   Qualidade da flexibilidade do SE  

6.   Qualidade das ajudas  

7.   Flexibilidade do SE  

8.   Qualidade das telas  

9.   Qualidade do documento de acompanhamento 

 10.  Avaliação contínua do produto 
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APÊNDICE D – Instrumento LORI: critérios de avaliação de SE 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO LORI 
Foco: Avaliar a qualidade de um objeto de aprendizagem 

Critérios de qualidade 
 1.   Qualidade do conteúdo 

 2.   Alinhamento de objetos de aprendizagem  

 3.   Feedback e adaptação  

 4.   Motivação  

 5.   Projeto de apresentação  

 6.   Usabilidade  

 7.   Acessibilidade  

 8.   Reusabilidade  

 9.  Aderência a padrões 
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APÊNDICE E – Técnica TICESE: critérios de avaliação de SE 

TÉCNICA DE INSPEÇÃO ERGÔNOMICA DE SOFTWARE EDUCACIONAL 
Foco: Elaborar um laudo técnico para auxiliar na decisão de adoção do SE 

Classificação/ Qualidade pedagógica 
 1.   Modalidade do SE  

 2.   Identificação da abordagem pedagógica  

 3.   Identificação das habilidades cognitivas 

Qualidade da informação 
 4.   Abrangência  

 5.   Organização da documentação expressa  

 6.   Informação on-line  

 7.   Significado dos códigos  

 8.   Coerência 

Qualidade dos recursos 
 9.   Motivação e compreensão dos conteúdos  

 10. Recursos de avaliação do aprendizado  

 11. Gestão de erros  

            12. Ajuda on-line 

Qualidade da operação 
            13. Carga de trabalho  

            14. Adaptabilidade  

            15. Controle explícito  

16. Compatibilidade 

Contextualização 
            17. Pertinência e Adequabilidade do uso do SE na referida instituição 
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APÊNDICE F – Método Rocha: critérios de avaliação de SE 

MÉTODO ROCHA 
Foco: Avaliar a qualidade de objetos de aprendizagem e SE 

Qualidade do software 
1. Manutenabilidade  

2. Operacionalidade 

3. Portabilidade 

4. Reutilizabilidade 

5. Eficiência 

6. Rentabilidade 

7. Avaliabilidade 

Qualidade de programas 
8. Clareza 

9. Concisão 

10. Estilo 

11. Modularidade 

12. Disponibilidade 

13. Estrutura 

14. Rastreabilidade 

15. Precisão 

16. Completeza 

17. Necessidade 

18. Robustez 

19. Segurança 

20. Oportunidade 

21. Amenidade ao uso 

22. Verificabilidade 

23. Validabilidade. 
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APÊNDICE G – Metodologia MAQSEI: critérios de avaliação de SE 

METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE 

EDUCACIONAL INFANTIL 
Foco: Avaliar a qualidade de software educativo 

Qualidade pedagógica e de uso 
1. Pertinência em relação ao programa curricular 

2. Utilização de recursos computacionais 

3. Avaliação da Aprendizagem 

4. Interação 

5. Adaptabilidade 

6. Controle e autonomia do usuário 

7. Recursos motivacionais 

8. Gestão de erros 

9. Carga de trabalho 

10. Conteúdo 

11. Significado de códigos e denominações 

12. Consistência e padrões 

13. Correspondência entre o software e o mundo real 

14. Documentação 
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APÊNDICE H – Instrumento IAQSEM: critérios de avaliação de SE 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PARA SOFTWARES 

EDUCACIONAIS DE MATEMÁTICA 
Foco: Avaliar a qualidade de software educacional de matemática 

Aspectos Técnicos – Manual do Usuário 
1. Instruções corretas para instalação do SE 

2. Funções e atividades descritas na documentação de maneira simples 

3. Erros gramaticais na documentação 

4. Termos utilizados no mesmo idioma da interface.  

Software 
5. Requisitos necessários de hardware e software compatíveis com o computador 

6. Fácil instalação e desinstalação 

7. Funções disponíveis suficientes para realizar as tarefas 

8. Recurso para acesso seletivo, como senhas 

9. Suporte técnico e manutenção do produto. 

Aspectos Pedagógicos Gerais – Quanto aos objetivos 
10. Objetivos que se pretende alcançar utilizando o SE 

11. O SE possui Manual pedagógico 

12. O conteúdo do SE explora conhecimentos da realidade do aluno 

13. O SE valoriza a troca de experiências 

14. O SE aborda diferentes formas e compreensão de situações-problema 

15. O SE valoriza o progresso pessoal do aluno. 

Quanto à Usabilidade 
16. A interface é adequada à faixa etária à qual o SE se destina 

17. As representações das funções são de fácil reconhecimento e utilização 

18. As orientações de utilização são claras e fáceis de ser entendidas 

19. A quantidade de informação em cada tela é homogênea 

20. O SE possui saídas claras de emergência 

21. A animação, o som, as cores e outras mídias estão em equilíbrio 

22. A interface possui ‘sistema de ajuda’. 

Quanto aos Conceitos 
23. Verificar se os conceitos que se pretende trabalhar estão disponíveis no SE 

24. Verificar a possibilidade de interdisciplinaridade no SE 

25. Verificar a possibilidade do SE ser utilizado em abordagens com temas 

transversais 

26. Verificar se a forma de abordagem é compatível com as concepções do professor. 

Praticidade 
27. O SE possui versão para ser utilizada em rede 
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28. O SE permite sugestões e/ou reclamações por parte do professor 

29. O SE é pago ou gratuito. 

Aspectos Específicos para SE de Matemática 
30. Objetivo Educacional/ Vocabulário/ Conceitos Matemáticos,  

31. O SE possui objetivo educacional matemático 

32. A linguagem do SE possui nível de compreensão para alunos e conceitos 

matemáticos embutidos corretos. 

Conteúdo 
33. O SE está de acordo com a faixa etária correta 

34. O SE contribui para despertar o interesse do aluno pelo assunto matemático 

35. O SE apresenta uma síntese do que foi trabalhado, após o término de cada sessão. 

Usabilidade 
36. Os objetivos e as etapas a serem atingidas são claros e estão no nível de 

compreensão do aluno 

37. O SE permite que sessões interrompidas sejam reiniciadas a partir de onde parou. 

Interatividade 
38. O SE apresenta interação com o aluno e possui detalhes em que a criança possa 

explorar o conhecimento matemático.  

Desafio 
39. O SE é inteligente e não subestima a criança  

40. O SE possui dificuldades gradativas adequadas (básico, intermediário, avançado) 

41. O SE possui uma lógica interna desafiadora 

42. Na apresentação de desafios o SE utiliza o máximo de recursos (som, imagem, 

animação) da máquina. 

Aspectos Lúdicos 
43. O SE oferece situações realistas relacionadas a situações matemáticas, de forma 

natural e lúdica O SE apresenta o conteúdo de matemática de forma intrínseca e 

não superficial 

44. O SE permite ao aluno identificar que está “trabalhando com Matemática”. 

Aspectos Psicopedagógicos 
45. O SE estimula na criança sua fantasia e sua curiosidade. 

Feedback 
46. O feedback é agradável, e não constrangedor 

47. As respostas são verificadas corretamente, possibilitando um reforço positivo 

48. O feedback permite que o aluno reflita sobre seu erro e tente corrigi-lo se 

intervenção. 

Desempenho do Aluno 
49. O SE oferece feedback do progresso do aluno durante o seu uso e um resumo de 



95 
 

seu desempenho global. 

Exercícios 
50. Os exercícios representam a realidade do aluno 

51. Os enunciados permitem que o aluno entenda o que está sendo pedido 

52. Ocorre uma relação entre as atividades jogadas/ realizadas durante o jogo e os 

exercícios propostos. 

Apresentação do Problema 
53. O SE propõe problemas de forma envolvente e desafiadora de acordo com a faixa 

etária do aluno 

54. O SE propõe problemas significativos e possibilita a formulação de hipóteses por 

parte do aluno  

55. O SE permite vários caminhos para guiar a criança na resolução do problema. 
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APÊNDICE I – Modelo de Savi: critérios de avaliação de SE 

MODELO DE AVALIAÇÃO DE JOGOS EDUCACIONAIS DE SAVI 
Foco: Avaliar a qualidade de jogos educacionais 

Motivação 

Atenção 
1. Acontece algo interessante no início do jogo que captura a atenção do aluno 

2. O design da interface do jogo é atraente 

Relevância 
3. O conteúdo do jogo é claro em relação ao aprendizado 

4. O jogo estimula o aprendizado 

5. O conteúdo do jogo é relevante ao interesse do aluno 

6. O conteúdo do jogo é relacionado ao cotidiano do aluno 

7. O conteúdo do jogo é útil para o aluno 

Confiança 
8. O jogo foi mais difícil de entender do que o aluno gostaria 

9. O jogo tinha várias informações que foi difícil de identificar e lembrar pontos 

importantes 

10. O jogo é abstrato, difícil de manter a atenção nele 

11. As atividades do jogo foram muito difíceis 

12. Não foi possível entender uma maior parte do jogo 

Satisfação 
13. Ao término do jogo o aluno sentiu satisfação 

14. O jogo apresenta coisas surpreendentes ou inesperadas 

15. O feedback depois dos exercícios permitiu aos alunos se sentirem recompensados 

16. Ao término do jogo o aluno se sentiu bem 

Experiência do Usuário 

Imersão 
17. Eu não percebi o tempo passar enquanto jogava 

18. Eu perdi a consciência do que estava ao meu redor enquanto jogava 

19. Me senti mais no ambiente do jogo do que no mundo real 

20. Me esforcei para ter bons resultados no jogo 

21. Houve momentos em que eu queria desistir do jogo 

22. Me senti estimulado a aprender com o jogo 

Desafio 
23. Eu gostei do jogo e não me sinto ansioso ou entediado 

24. O jogo me manteve motivado a continuar utilizando-o 

25. Minhas habilidades melhoraram gradualmente com a superação dos desafios 

26. O jogo oferece novos desafios num ritmo apropriado 
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27. Este jogo é adequadamente desafiador para mim, as tarefas não são muito fáceis 

nem muitos difíceis 

Habilidade/ Competência 
28. Me senti bem sucedido 

29. Eu alcancei rapidamente os objetivos do jogo 

30. Me senti competente 

31. Senti que estava tendo progresso durante o desenrolar do jogo 

Interação Social 
32. Senti que estava colaborando com outros colegas 

33. A colaboração no jogo ajuda a aprendizagem 

34. O jogo suporta a interação social entre os jogadores 

Divertimento 
35. Eu gosto de utilizar este jogo por bastante tempo 

36. Quando interrompido, fiquei desapontado que o jogo tinha acabado 

37. Eu jogaria este jogo novamente 

38. Algumas coisas do jogo me irritaram 

39. Fiquei torcendo para o jogo acabar logo 

40. Achei o jogo meio parado 

Conhecimento 
41. Depois do jogo consigo lembrar de mais informações relacionadas ao tema 

apresentado no jogo  

42. Depois do jogo consigo compreender melhor os temas apresentados no jogo 

43. Depois do jogo sinto que consigo aplicar melhor os temas relacionados com o 

jogo 
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APÊNDICE J – Método ASE: critérios de avaliação de SE 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO – FICHA DE 

REGISTRO 
Foco: Avaliar software educativo a partir da concepção construtivista de aprendizagem 

Identificação 

1. Autor 

2. Firma 

3. Objetivo 

4. Resumo 

5. Idioma 

6. Duração 

7. Preço 

8. Formato disponível (armazenamento). 

Base Pedagógica 
9. Concepção teórica de aprendizagem 

10. Como o software possibilita a realização do ciclo: Descrição, Execução, Reflexão 

e Depuração 

11. O software propicia a interação entre aprendiz e agente de aprendizagem 

12. O software propicia a interação entre aprendiz, agente de aprendizagem e grupo 

13. O software propicia a interação entre aprendiz e máquina 

14. De que forma o feedback é dado ao aluno 

15. Apresenta múltiplos caminhos para a solução do problema 

16. Como é possibilitada a formulação e verificação de hipóteses, a análise e 

depuração dos resultados 

17. O software permite interdisciplinaridade. 

Classificação 
18. Qual o tipo do SE: Tutorial, Exercício e Prática, Programação, Aplicativo, 

Multimídia e Internet (pronto/ sistema de autoria), Simulação (aberto/ fechado), 

Modelagem e Jogo Eletrônico, e Nível de aprendizado (sequencial, relacional ou 

criativo). 

Aspectos Técnicos 
19. Apresenta as instruções de forma clara 

20. Indica as possibilidades de uso 

21. Especifica os requisitos de hardware/software 

22. Facilidade de instalação e desinstalação 

23. Fornece o manual de utilização com linguagem apropriada 

24. É compatível com outros softwares e hardware 
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25. Funciona em rede 

26. Importa e exporta objetos 

27. É autoexecutável 

28. Possui recursos de hipertexto e hiperlink 

29. Dispõe de help – desk 

30. Apresenta facilidade de navegação. 

Conclusões 
31. Processo de avaliação 

32. Conclusões 

33. Recomendações 

34. Sugestões e Equipe avaliadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

APÊNDICE K – Método MAEP: critérios de avaliação de SE 

MÉTODO ERGOPEDAGÓGICO INTERATIVO DE AVALIAÇÃO PARA 

PRODUTOS EDUCACIONAIS INFORMATIZADOS 
Foco: Avaliar produtos educacionais informatizados 

Critérios Ergonômicos 
1. Condução 

2. Presteza 

3. Grupamento/ distinção entre itens 

4. Feedback imediato 

5. Legibilidade 

6. Carga de trabalho 

7. Brevidade 

8. Concisão 

9. Ações Mínimas 

10. Densidade Informacional 

11. Controle explícito 

12. Ações explícitas 

13. Controle do usuário 

14. Adaptabilidade 

15. Flexibilidade 

16. Consideração de experiência do usuário 

17. Gestão de erros 

18. Proteção contra os erros 

19. Qualidade das mensagens de erros 

20. Correção dos erros 

21. Homogeneidade/coerência 

22. Significação/ Códigos/ Denominações  

23. Compatibilidade. 

Critérios Pedagógicos 
24. Ensino-aprendizagem 

25. Didáticos e de conteúdo 

26. Emocionais e afetivos 

27. Componente Cognitiva 

28. Dispositivos da formação 

29. Conformidade 

30. Aceitabilidade 

31. Compatibilidade 
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32. Coerência 

33. Controle e gestão do processo 

34. Componente prática 

35. Avaliação 

36. Tutoria 

37. Validade político-pedagógica 

38. Pertinência 

39. Coerência 

40. Filosofia pedagógica. 

Critérios Comunicacionais 
41. Documentação e material de apoio 

42. Navegação 

43. Interatividade 

44. Grafismo 

45. Organização da Informação. 
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APÊNDICE L – Instrumento de Rodrigues: critérios de avaliação de 

SE 

INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO DE JOGOS ELETRÔNICOS 

EDUCATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I 
Foco: Avaliar jogos eletrônicos educativos do ensino fundamental  

Aspectos Técnicos 
1. O manual de instruções e regras trazem informações de forma simples, objetiva e 

compreensível 

2. As instruções, as regras e a interface do jogo estão em português e em 

consonância com as normas desta língua 

3. O jogo é compatível com qualquer sistema operacional, pois não apresentou 

informações sobre tais restrições 

4. As funções e ferramentas para execução do jogo são realmente suficientes para 

realização das tarefas 

5. O site do jogo oferece sessão de ajuda para eventuais dúvidas que não estejam 

inclusas no manual de instruções 

6. São apresentadas sessões para sugestões ou reclamações 

7. O jogo apresenta sucesso de execução, como por exemplo: rápido carregamento e 

download, não apresenta travamento, entre outros. 

8. É possível ao aluno “pausar”, “parar” ou “voltar” uma vez iniciada a partida 

9. Apresenta uma faixa etária ou nível de escolaridade (série) específica para uso do 

jogo 

10. Existe no jogo equilíbrio entre os recursos de som, animação, cores, quantidade 

de informações e outras mídias 

11. Ao ler as regras do jogo o aluno consegue compreender o que está sendo proposto 

sem uma intervenção significativa do professor 

12. A quantidade de informações apresentadas na tela está adequada a uma faixa 

etária ou série específica 

13. A interface com suas atividades propostas chamam atenção das crianças 

permitindo que as mesmas focalizem e concentrem-se no jogo 

 Aspectos Pedagógicos 
14. Apresenta Objetivos Específicos ou Proposta Educacional 

15. O jogo trabalha aspectos necessários para atender o objetivo proposto 

16. As atividades são abordadas de forma lúdica dentro da faixa etária ou nível de 

escolaridade (série) dos alunos 

17. No jogo são apresentadas situações que remetem a vida cotidiana ou contexto 

real, semelhante à realidade dos alunos, sem fantasias 
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18. As etapas ou situações-problema apresentam mais de uma possibilidade de 

solução 

19. O jogo aborda temas transversais 

20. No jogo é possível trabalhar a interdisciplinaridade 

21. Há possibilidade de interação entre os alunos, como: troca de experiência ou 

trabalho cooperativo Desperta o interesse do aluno pelo conteúdo trabalhado, de 

forma inteligente e envolvente,  

22. É desafiador, pois motiva o aluno a resolver as situações propostas 

23. Estimula a fantasia e a criatividade dos participantes durante as atividades 

24. O jogo oportuniza a interação com o aluno, permitindo ao mesmo explorar seus 

conhecimentos 

25. As atividades são desenvolvidas de forma a aumentar gradativamente as 

dificuldades e desafios propostos 

26. Possibilita ao aluno desenvolver estratégias de ação que permite a solução das 

situações-problemas com facilidade 

27. Ao jogar o aluno nem percebe que está estudando 

28. Quando o aluno erra o feedback do jogo é agradável, não constrangedor 

29. O jogo apresenta de modo adequado, um reforçador positivo para as respostas 

corretas 

30. No caso de erros de resposta, o feedback permite ao aluno tentar novamente para 

corrigi-lo, sem intervenção do professor 

31. Oferece feedback do progresso do aluno durante o uso do jogo, como pontuação 

ou qualidades, por exemplo 

32. Oferece um resumo de desempenho global no final do jogo 

33. Durante os exercícios propostos, o enunciado é apresentado de forma clara 

permitindo ao aluno entender o que está sendo pedido 

34. O jogo valoriza o desenvolvimento pessoal do aluno ou do grupo 

35. O jogo possibilita a prática dos conteúdos abordados pelo professor em sala de 

aula 

36. O espaço de tempo destinado às etapas do jogo é suficiente para a faixa etária ou 

série das crianças, sem ser longo ou curto demais 

37. As atividades propostas durante o jogo são fidedignas aos conteúdos curriculares 

Opinião dos Alunos 
38. Entendi melhor o assunto que o professor ensinou na sala de aula 

39. Enquanto eu jogava o tempo passou que nem percebi 

40. Tentei fazer bons resultados no jogo 

41. Eu não me senti cansado durante a partida, queria jogar todas as etapas 
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42. Gostaria de jogar novamente este jogo 

43. Vou lembrar do que aprendi no jogo quando estiver fazendo atividades em sala de 

aula que tenham o mesmo assunto do jogo 

44. Pude ajudar meus colegas durante o jogo 

45. Gostei da animação, das cores e do som que o jogo tem 

46. Consegui compreender todas as regras do jogo  

47. Achei o jogo interessante, pois teve desafios 
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APÊNDICE M – Ferramenta FASE: critérios de avaliação de SE 

FERRAMENTA ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO DE SE 
Foco: Avaliar a qualidade de software educacional  

Classificação/QP 
1. Modalidade do SE 

2. Identificação da abordagem pedagógica 

3. Identificação das habilidades cognitivas. 

Qualidade da informação 
4. Abrangência 

5. Organização da documentação expressa 

6. Informação online 

7. Significado dos códigos 

8. Coerência. 

Qualidade dos recursos 
9. Motivação 

10. Compreensão dos conteúdos 

11. Recursos de avaliação do aprendizado 

12. Gestão de erros 

13. Ajuda on-line. 

Qualidade da operação 
14. Carga de trabalho 

15. Adaptabilidade 

16. Controle explícito 

17. Compatibilidade 

Contextualização 

18. Pertinência e adequabilidade do uso do SE na referida instituição 

Qualidade de Software 
19. Manutenabilidade 

20. Operacionalidade 

21. Portabilidade 

22. Reutilizabilidade 

23. Eficiência 

24. Rentabilidade 

25. Avaliabilidade 

26. Integridade 

27. Adequabilidade 

28. Robustez 

29. Adequação ao ambiente 
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Qualidade de programas 
30. Clareza 

31. Concisão 

32. Estilo 

33. Modularidade 

34. Disponibilidade 

35. Estrutura 

36. Precisão 

37. Completeza 

38. Necessidade 

39. Robustez 

40. Segurança 

41. Oportunidade 

42. Amenidade ao uso 

43. Verificabilidade 

44. Validabilidade. 
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APÊNDICE N – Ferramenta PETESE: critérios de avaliação de SE 

FERRAMENTA ERGONÔMICA E PEDAGÓGICA PARA AVALIAÇÃO DE 

SE 
Foco: Avaliar a qualidade de software educativo de matemática 

Aspectos Gerais 
1. O software é inovador e tem um valor acrescentado 

2. O software é fácil de usar 

3. O software tem uma perspectiva interdisciplinar 

4. O software possui diferentes níveis de complexidade  

5. Há uma abordagem de ensino que coincide com o currículo do público alvo 

Aspectos Pedagógicos (aprendizagem pela descoberta/matemática) 

Objetivos Educacionais 
6. Há objetivos educacionais claramente definidos 

7. A construção acontece num contexto individual, mas integra elementos de 

cooperação e colaboração 

8. Promove a criatividade 

9. Exploração é a abordagem preferida e encoraja estudantes a buscar conhecimento 

de forma independente 

10. O software encoraja autoanálise, autorregulação, autorreflexão e autoconsciência 

Atividades e Tarefas 
11. As atividades trabalham os aspectos necessários para se encontrar os objetivos 

matemáticos propostos 

12. Tarefas são relevantes, de fácil percepção, autênticas e representam as 

complexidades naturais do mundo real, o mais próximo possível do público-alvo 

13. Há uma variabilidade nas tarefas 

14. Os resultados das atividades são avaliados 

15. As atividades podem ser facilmente criadas e customizadas 

16. As tarefas são de solução de problemas e desenvolvem maior habilidade de 

ordenação de pensamento através de situações que aumentam as competências e 

os conceitos. 

Papel do Professor 
17. O software pode ser usado sem a intervenção de um instrutor  

18. Os professores servem de guias, monitores, instrutores, tutores e facilitadores. 

Avaliação 
19. O software reconhece e apoia o importante papel do professor 

20. Há a presença de avaliação 

21. A avaliação é autêntica e entrelaçada com o ensino. 

Aspectos de Usabilidade 

Orientações e Instruções 
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22. O sistema guia e encoraja o usuário 

23. Há recursos de ajuda 

24. As instruções são claras e de fácil disponibilidade. 

Feedback e Motivação 
25. Feedback é efetivamente empregado 

26. O software contém uma motivação intrínseca 

27. O software encoraja o usuário em suas ações positivas 

28. O feedback é positivo mesmo que o usuário falhe 

29. O feedback permite que o estudante reflita sobre seus erros 

30. O software oferece um feedback sobre o progresso do aluno. 

Interação (sistema e usuário) 
31. Há uma capacidade de interação com o sistema 

32. O software possui uma seção onde podem ocorrer interações como discussões e 

colaborações. 

Prevenção de Erros 
33. O software reconhece erros e se recupera do processo 

34. Ele previne o usuário de cometer erros 

35. As mensagens de erro são claras 

36. O usuário aprende com seus erros. 

Controle e Personalização 
37. O estudante tem um controle sobre o sistema e sobre as ações 

38. Há uma possibilidade de personalização das configurações ou informações. 

Aspectos Técnicos 

Compatibilidade  
39. O software precisa ser compatível com o hardware do usuário 

40. As condições de compatibilidade são claramente explicadas. 

Instalação 
41. O software precisa ser fácil de instalar 

42. As modalidades de uso são explicadas. 

Gestão de Dados 
43. O software é capaz de manipular dados que requereu, mesmo em grandes 

quantidades 

44. Os dados gerados através do software podem ser analisados 

45. Há uma transparência de dados para o usuário 

46. O software salva os dados do usuário. 

Manutenção 
47. O software terá manutenção após seu lançamento 

48. Haverá atualizações para manter o software atualizado 

Conteúdo 
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Linguagem 
49. A linguagem é adaptada ao público 

50. Os termos matemáticos são corretos e também adaptados ao público 

51. O conteúdo é claro, consistente, conciso e compreensivo. 

Elementos de Multimídia (imagens/fotos/desenhos/vídeos/áudio/...) 
52. Esses elementos são apropriados, acrescentam valor e evitam redundância com 

outros conteúdos 

53. Elementos de multimídia são utilizados para facilitar a compreensão, se vierem de 

outra fonte, são usados legalmente  

54. Eles são de boa qualidade (sons audíveis, imagens visíveis) 

55. As explicações em multimídias apresentam os elementos de forma contígua ao 

invés de apresentar separados 

Organização 
56. O conteúdo é organizado para evitar carga cognitiva 

57. O conteúdo pode ser acessado com as mínimas ações 

58. O conteúdo é separado em pequenos tópicos que podem ser mais facilmente 

acessados 

59. O conteúdo pode ser acessado por vários caminhos 

60. O software possui links para informação externa adicional. 

Interface 

Navegação 
61. A estrutura do software é clara e pode ser rapidamente entendida 

62. A navegação é coerente. 

Layout 
63. A tipografia é clara e adaptada para o seu suporte 

64. Possui um design agradável que é coerente nos diferentes níveis de arquitetura do 

software 

65. As ações são explícitas 

66. Ícones são representativos 

67. As cores têm significados 

68. O significado das cores ajuda na compreensão do software 
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APÊNDICE O – Tabela dos critérios das abordagens para cada 

modelo de da qualidade (software, uso e pedagógica) 
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Qualidade de Software 

Adequação X            X  

Acurácia               

Interoperabilidade              X 

Conformidade 

relacionada a 

funcionalidade 

              

Segurança de 

Acesso 

 X      X       

Maturidade               

Tolerância a falhas               

Recuperabilidade     X      X    

Intelegibilidade      X         

Apreensibilidade X   X  X  X      X 

Operacionalidade  X    X     X    

Tempo  X    X      X   

Recursos       X        

Analisabilidade      X         

Modificabilidade               

Estabilidade  X             

Testabilidade              X 

Adaptabilidade X    X   X  X  X X  

Instabilidade  X      X  X    X 

Conformidade 

relacionada a 

portabilidade 

 X  X  X       X  

Substituibilidade    X  X     X    

Qualidade de Uso 

Visibilidade do           X X X X 
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Estado do Sistema 

Mapeamento entre o 

sistema e o mundo 

real 

X     X X  X   X X  

Liberdade e 

Controle ao Usuário 

X    X  X X  X X X X X 

Consistência e 

Padrões 

X    X  X        

Prevenção de Erros     X X X    X   X 

Reconhecer em Vez 

de Relembrar 

          X   X 

Flexibilidade e 

Eficiência de Uso 

X     X X X  X X X X X 

Design Estético e 

Minimalista 

X     X X X X  X X X X 

Suporte para o 

Usuário 

Reconhecer,  

Diagnosticar e 

Recuperar Erros 

       X   X   X 

Ajuda e 

Documentação 

      X X  X X X X X 

Adaptabilidade        X      X 

Compatibilidade  X  X  X      X   X 

Qualidade Pedagógica 

Atratividade para 

despertar o interesse 

de uso 

X   X X  X X X  X X  X 

Desafios 

pedagógicos para 

manter o nível de 

interesse 

       X X   X  X 

Interação com o 

usuário que estimule 

a participação e 

X       X X X X    
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auxilie na superação 

de conflitos 

cognitivos 

Adequação dos 

recursos de 

hipertexto às 

atividades 

pedagógicas, em 

quantidade e 

qualidade 

      X   X    X 

Adequação dos 

recursos de imagem 

e animação às 

atividades 

pedagógicas, em 

quantidade e 

qualidade 

  X     X    X  X 

Fundamentos 

pedagógicos que 

embasam o SE, 

opção pedagógica 

utilizada no 

desenvolvimento do 

SE 

X    X      X    

Consistência 

pedagógica, escolha 

da teoria pedagógica 

utilizada no SE 

X       X  X  X X  

Adequação do SE 

ao conteúdo 

   X X   X X  X X   

Utilização do SE 

como ferramenta 

didática 

           X   

Correção do 

conteúdo 

    X  X    X    

Correção da lógica     X  X  X      
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do conteúdo 

Correção da 

Representação do 

conteúdo 

             X 

Correção das 

simplificações do 

conteúdo 

              

Atualidade da 

metodologia 

              

Adequação do 

conteúdo ao 

público-alvo 

 X  X    X X   X X X 

Adequação do 

conteúdo ao 

currículo escolar 

    X  X     X  X 

Indicação dos 

conhecimentos 

prévios 

              

Retrabalho com os 

conhecimentos 

prévios 

    X   X X  X X   

Guia de apoio 

pedagógico 

  X  X   X       

Identifica os 

objetivos 

pedagógicos 

presentes no 

mesmo? 

       X    X  X 

Possui diferentes 

graus de 

complexidade de 

conteúdo nas 

atividades? 

X        X     X 

Dá ênfase a uma 

disciplina 

específica? 
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Apresenta uma 

abordagem 

interdisciplinar? 

       X  X  X X X 

Emite feedback 

encorajador e isento 

de carga negativa 

mediante repostas 

inadequadas? 

X       X  X  X  X 

Favorece a 

interpretação do 

estudante sobre seus 

erros e acertos e o 

ajuda a ver suas 

respostas sob 

diferentes ângulos, 

levando-o à 

reflexão? 

  X     X X   X  X 

Permite o registro 

de desempenho do 

estudante? 

       X      X 

Favorece o trabalho 

em grupo, mas 

também pode ser 

utilizado 

individualmente? 

X      X  X X  X  X 
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APÊNDICE P – Tabela dos critérios das abordagens para cada modelo 

de da qualidade (software, uso e pedagógica) 

CRITÉRIOS TOMADOS COMO REFERENCIA À AVALIAÇÃO DE SE 

Critérios de Qualidade de Software 

1. Adequação 

2. Acurácia 

3. Interoperabilidade 

4. Conformidade relacionada à funcionalidade 

5. Segurança de Acesso 

6. Maturidade 

7. Tolerância a falhas 

8. Recuperabilidade 

9. Intelegibilidade 

10. Apreensibilidade 

11. Operacionalidade 

12. Tempo 

13. Recursos 

14. Analisabilidade 

15. Modificabilidade 

16. Estabilidade 

17. Testabilidade 

18. Adaptabilidade  

19. Instabilidade  

20. Conformidade relacionada à portabilidade  

21. Substituibilidade 

Critérios de Qualidade de Uso 

1. Visibilidade do Estado do Sistema 

2. Mapeamento entre o sistema e o mundo real 

3. Liberdade e Controle ao Usuário  

4. Consistência e Padrões 

5. Prevenção de Erros 

6. Reconhecer em Vez de Relembrar 

7. Flexibilidade e Eficiência de Uso 
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8. Design Estético e Minimalista 

9. Suporte para o Usuário Reconhecer, Diagnosticar e Recuperar Erros 

10. Ajuda e Documentação 

11. Adaptabilidade 

12. Compatibilidade 

Critérios de Qualidade Pedagógica 

1. Atratividade para despertar o interesse de uso 

2. Desafios pedagógicos para manter nível de interesse 

3. Interação com o usuário que estimule a participação e auxilie na superação de 

conflitos cognitivos 

4. Adequação dos recursos de hipertexto às atividades pedagógicas, em quantidade 

e qualidade 

5. Adequação dos recursos de imagem e animação às atividades pedagógicas, em 

quantidade e qualidade 

6. Fundamentos pedagógicos que embasam o SE e a opção pedagógica utilizada no 

seu desenvolvimento 

7. Consistência pedagógica, escolha da teoria pedagógica utilizada no SE 

8. Adequação do SE ao conteúdo 

9. Utilização do SE como ferramenta didática 

10. Correção do conteúdo 

11. Correção da lógica do conteúdo 

12. Correção da representação do Conteúdo 

13. Correção das simplificações do conteúdo 

14. Atualidade da Metodologia 

15. Adequação do conteúdo ao público-alvo 

16. Adequação do conteúdo ao currículo escolar 

17. Indicação dos conhecimentos prévios 

18. Retrabalho com os conhecimentos prévios 

19. Guia de apoio pedagógico 

20. Identifica os objetivos pedagógicos presentes no mesmo 

21. Possui diferentes graus de complexidade de conteúdo nas atividades 

22. Enfatiza uma disciplina específica 

23. Apresenta uma abordagem interdisciplinar 
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24. Emite feedback encorajador e isento de carga negativa mediante respostas 

inadequadas 

25. Favorece a interpretação do estudante sobre seus erros e acertos e o ajuda a ver 

suas respostas sob diferentes ângulos, levando-o à reflexão 

26. Permite o registro de desempenho do estudante 

27. Favorece o trabalho em grupo, mas também pode ser utilizado individualmente. 
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APÊNDICE Q – Mapeamento dos critérios das abordagens e o modelo de qualidade de software 

 

ABORDAGENS PARA AVALIAÇÃO DE SE 

R
E

E
V

E
S

 

  
M

A
Q

S
E

 

  
M

U
C

C
H

IE
L

L
I 

  

L
O

R
I 

  
T

IC
E

S
E

 

  
R

O
C

H
A

 

  
M

A
Q

S
E

I 

  
IA

Q
S

E
M

 

  

S
A

V
I 

  

A
S

E
 

M
A

E
P

 

R
O

D
R

IG
U

E
S

 

F
A

S
E

 

P
E

T
E

S
E

 

CRITÉRIOS DE QS  

NORMA ISO 9126-1/ 

SWEBOK 

Adequação Funcion

alidade 

Geral 

           

Funciona

lidade 

Geral 

 

Acurácia               

Interoperabilidade 

             

Há uma 

capacidade 

de 

interação 

com o 

sistema 

Conformidade Funcional               

Segurança de Acesso  Integrida

de 

     Recurso 

para acesso 

seletivo, 

como 

senhas 

    

  

Maturidade               
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Tolerância a falhas               

Recuperabilidade     Gestão 

de 

erros 

     Correçã

o dos 

erros 

   

Intelegibilidade      Concis

ão 

        

Apreensibilidade Facilida

de de 

uso 

  Usabili

dade 

 Clarez

a 

 Funções 

disponíveis 

suficientes 

para 

realizar 

tarefas  

     O software 

é fácil de 

usar 

Operacionalidade 
 

Operacio

nalidade 

   Operac

ionalid

ade 

    Prestez

a 

 
  

Tempo  Eficiênci

a 

   Eficiên

cia 

     O jogo 

apresenta 

sucesso de 

execução, 

como por 

exemplo: 

rápido 

carregame

nto e 

download, 

não 

apresenta 

travamento

, entre 

outros 

  

Recursos  Eficiênci

a 

   Eficiên

cia 

Utilizaçã

o de 

recursos 

computa

cionais 

     

  

Analisabilidade  Manuten

abilidade 

   Manut

enabili
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dade 

Modificabilidade 
 

Manuten

abilidade 

   Manut

enabili

dade 

        

Estabilidade 
 

Manuten

abilidade 

   Manut

enabili

dade 

        

Testabilidade  Manuten

abilidade 

   Manut

enabili

dade 

       O software 

terá 

manutençã

o após seu 

lançament

o 

Adaptabilidade Integraç

ão das 

mídias 

   Adapta

bilidad

e 

  Requisitos 

necessários 

de 

hardware e 

software 

compatível 

com o 

computado

r 

 É 

compatív

el com 

outros 

softwares 

e 

hardware

s 

 O jogo é 

compatível 

com 

qualquer 

sistema 

operaciona

l 

Integraçã

o das 

mídias 

 

Instabilidade 

 

Adequaç

ão ao 

ambiente 

     Fácil 

instalação 

e 

desinstalaç

ão 

 Facilidad

e de 

instalaçã

o e 

desinstal

ação 

   O software 

é fácil de 

instalar 

Conformidade Portátil 

 

Portabili

dade 

 Aderên

cia a 

padrõe

s 

 Portabi

lidade 

      Portabili

dade 

 

Substituibilidade 
 

  Reusab

ilidade 

 Reutili

zabilid

ade 

    Flexibil

idade 
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APÊNDICE R – Mapeamento dos critérios nas abordagens e o modelo de qualidade de uso 

 

ABORDAGENS PARA AVALIAÇÃO DE SE 

R
E

E
V

E
S

 

  
M

A
Q

S
E

 

  
M

U
C

C
H

IE
L

L
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L

O
R
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T
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E

S
E

 

  
R

O
C

H
A

 

  
M

A
Q

S
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IA
Q

S
E

M
 

  

S
A

V
I 

  
A

S
E

 

M
A

E
P

 

R
O

D
R

IG
U

E
S

 

F
A

S
E

 

P
E

T
E

S
E

 CRITÉRIOS DE QU 

NORMA ISO 9241-1/ 

HEURÍSTICAS 

(NIELSEN, 

SHNEIDERMAN E 

PLAISANT, BASTIEN 

E SCAPIN) 

Visibilidade do Estado 

do Sistema 

 

         

Feedba

ck 

imediat

o 

Oferece 

feedback do 

progresso do 

aluno 

durante o 

uso do jogo, 

como 

pontuação 

ou 

qualidades, 

por exemplo 

Apres

entaç

ão da 

infor

maçã

o 

O Feedback é 

efetivamente 

empregado 

Mapeamento entre o 

sistema e o mundo real 

Mapea

mento 

    Rastr

eabili

dade 

Correspon

dência 

entre o 

 Me 

senti 

mais no 

 Mapea

mento 

No jogo são 

apresentadas 

situações 
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software e 

o mundo 

real 

ambien

te do 

jogo do 

que no 

mundo 

real 

que remetem 

a vida 

cotidiana ou 

contexto 

real, 

semelhante a 

realidade 

dos alunos, 

sem 

fantasias 

Liberdade e Controle ao 

Usuário 

Navega

ção 

   Contro

le 

explícit

o 

 Controle e 

autonomia 

do usuário 

O SE permite 

que sessões 

interrompidas 

sejam 

reiniciadas a 

partir de onde 

parou 

 Apres

enta 

facili

dade 

de 

naveg

ação 

Control

e do 

usuário

; 

Control

e 

explícit

o; 

Navega

ção 

É possível 

ao aluno 

“pausar”, 

“parar” ou 

“voltar” uma 

vez iniciada 

a partida 

Contr

ole 

do 

softw

are 

por 

parte 

do 

usuári

o; 

Nave

gação 

O conteúdo 

pode ser 

acessado por 

vários 

caminhos; A 

navegação é 

coerente 

Consistência e Padrões Design 

de tela 

   Signifi

cado 

dos 

código

s 

 Consistênc

ia e 

padrões 

      As cores têm 

significados e 

ajudam na 

compreensão 

do software 

Prevenção de Erros     Gestão 

de 

erros 

Segu

rança 

Gestão de 

erros 

   Proteçã

o 

contra 

os erros 

  O software 

reconhece 

erros e se 

recupera do 

processo 

Reconhecer em Vez de 

Relembrar 

          Ações 

Mínima

s 

  O conteúdo é 

organizado 

para evitar 

carga 

cognitiva; 

Ícones são 
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representativo

s 

Flexibilidade e 

Eficiência de Uso 

Aprese

ntação 

da 

informa

ção 

    Preci

são; 

Ame

nidad

e ao 

Uso 

Significad

o de 

códigos e 

denominaç

ões 

As 

representações 

das funções 

são de fácil 

reconheciment

o e utilização; 

As orientações 

de utilização 

são claras e 

fáceis de 

serem 

entendidas 

 Apres

enta 

as 

instru

ções 

de 

forma 

clara 

Brevida

de 

As funções e 

ferramentas 

para 

execução do 

jogo são 

realmente 

suficientes 

para 

realização 

das tarefas 

Facili

dade 

de 

Uso 

As instruções 

são claras e de 

fácil 

disponibilidad

e 

Design Estético e 

Minimalista 

Carga 

Cogniti

va; 

Estética 

    Estil

o 

Carga de 

trabalho 

Termos 

utilizados no 

mesmo idioma 

da interface; A 

quantidade de 

informação 

em cada tela é 

homogênea 

O 

design 

da 

interfac

e do 

jogo é 

atraente 

 Concis

ão 

Design de 

tala 

Carga 

Cogni

tiva; 

Estéti

ca 

O conteúdo 

pode ser 

acessado com 

as mínimas 

ações 

Suporte para o Usuário 

Reconhecer, 

Diagnosticar e Recuperar 

Erros 

       O SE possui 

saídas claras 

de emergência 

  Qualida

de das 

mensag

ens de 

erros 

  Ele previne o 

usuário de 

cometer erros;  

O estudante 

tem um 

controle sobre 

o sistema e 

sobre as ações 

Ajuda e Documentação       Document

ação 

Instruções 

corretas para 

instalação do 

SE;  

Funções e 

atividades 

descritas na 

documentação 

 Forne

ce o 

manu

al de 

utiliz

ação 

com 

lingu

Docum

entação 

e 

materia

l de 

apoio 

O manual de 

instruções e 

regras 

trazem 

informações 

de forma 

simples, 

objetiva e 

Docu

menta

ção 

Há recursos de 

ajuda 
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de maneira 

simples; A 

interface 

possui 

‘sistema de 

ajuda’ 

agem 

aprop

riada 

compreensív

el 

Adaptabilidade        O SE propõe 

problemas de 

forma 

envolvente e 

desafiadora de 

acordo com a 

faixa etária do 

aluno; 

 A interface é 

adequada à 

faixa etária ao 

qual o SE se 

destina 

      

Compatibilidade Compat

ibilidad

e 

espacial 

do 

conheci

mento 

 Grau 

de 

flexi

bilida

de 

softw

are 

 Compa

tibilida

de 

     Compat

ibilidad

e 

  O software 

precisa ser 

compatível 

com o 

hardware do 

usuário 
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APÊNDICE S – Mapeamento dos critérios nas abordagens e o modelo de qualidade pedagógica 

 

ABORDAGENS PARA AVALIAÇÃO DE SE 

R
E

E
V

E
S
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Q
S
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M
U

C
C

H
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L
L

I 

  

L
O

R
I 

  

T
IC

E
S

E
 

  

R
O

C
H

A
 

  

M
A

Q
S

E
I 

  
IA

Q
S

E
M

 

  
S

A
V

I 

  
A

S
E

 

M
A

E
P

 

R
O

D
R

IG
U

E
S

 

F
A

S
E

 

P
E

T
E

S
E

 

CRITÉRIOS DE 

QUALIDADE 

PEDAGÓGICA 

OLIVEIRA/ SILVA 

Atratividade para 

despertar o 

interesse de uso 

Motiv

ação 

  Moti

vaçã

o 

Motiva

ção e 

compre

ensão 

dos 

conteú

dos 

 Recursos 

motivaci

onais 

O SE 

contribui 

para 

desperta o 

interesse do 

aluno pelo 

assunto 

matemático 

Acontece 

algo 

interessante 

no início do 

jogo que 

captura a 

atenção do 

aluno; O 

jogo me 

manteve 

motivado a 

continuar 

utilizando-o 

 Emoc

ionais 

e 

afetiv

os 

A interface 

com suas 

atividades 

propostas 

chamam 

atenção das 

crianças 

permitindo 

que as mesmas 

focalizem e 

concentrem-se 

no jogo; 

Desperta o 

interesse do 

aluno pelo 

conteúdo 

trabalhado, de 

forma 

inteligente e 

 O software 

contém uma 

motivação 

intrínseca 
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envolvente 

Desafios 

pedagógicos para 

manter o nível de 

interesse 

       O SE possui 

uma lógica 

interna 

desafiadora 

Me senti 

estimulado a 

aprender 

com o jogo;  

O jogo 

oferece 

novos 

desafios 

num ritmo 

apropriado 

  É desafiador, 

pois motiva o 

aluno a 

resolver as 

situações 

propostas 

 Exploração é 

a abordagem 

preferida e 

encoraja 

estudantes a 

buscar 

conheciment

o de forma 

independent

e 

Interação com o 

usuário que 

estimule a 

participação e 

auxilie na 

superação de 

conflitos cognitivos 

Ativid

ade 

do 

usuári

o 

      O SE aborda 

diferentes 

formas e 

compreensão 

de situações-

problema; 

O SE 

apresenta 

interação 

com o aluno 

e possui 

detalhes em 

que a criança 

possa 

explorar o 

conheciment

o 

matemático 

O jogo 

estimula o 

aprendizado/ 

Minhas 

habilidades 

melhoraram 

gradualment

e com a 

superação 

dos desafios 

O 

softwar

e 

propici

a a 

interaçã

o entre 

aprendi

z e 

agente 

de 

aprendi

zagem 

Comp

onent

e 

Cogni

tiva;  

Intera

tivida

de 

   

Adequação dos 

recursos de 

hipertexto às 

atividades 

pedagógicas, em 

  Quali

dade 

do 

mode

lo 

peda

gógic

o 

adota

   Adaptabi

lidade 

  Possui 

recurso

s de 

hiperte

xto e 

hiperlin

k 

   Elementos 

de 

multimídia 

são 

utilizados 

para facilitar 

a 

compreensão 
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quantidade e 

qualidade 

do 

Adequação dos 

recursos de 

imagem e 

animação às 

atividades 

pedagógicas, em 

quantidade e 

qualidade 

  Quali

dade 

do 

mode

lo 

peda

gógic

o 

adota

do 

   Adaptabi

lidade 

A animação, 

o som, as 

cores e 

outras 

mídias estão 

em 

equilíbrio 

   Existe no jogo 

equilíbrio 

entre os 

recursos de 

som, 

animação, 

cores, 

quantidade de 

informações e 

outras mídias 

 Esses 

elementos 

são 

apropriados, 

acrescentam 

valor e 

evitam 

redundância 

com outros 

conteúdos; 

Eles são de 

boa 

qualidade 

(sons 

audíveis, 

imagens 

visíveis,...) 

Fundamentos 

pedagógicos que 

embasam o SE, 

opção pedagógica 

utilizada no 

desenvolvimento 

do SE 

Filoso

fia 

pedag

ógica 

   Identifi

cação 

da 

aborda

gem 

pedagó

gica 

     Filos

ofia 

pedag

ógica 

   

Consistência 

pedagógica, 

escolha da teoria 

Episte

molog

ia 

      Verificar se 

a forma de 

abordagem é 

compatível 

com as 

 Concep

ção 

teórica 

de 

aprendi

 Apresenta 

Objetivos 

Específicos ou 

Proposta 

Educacional 

Caracte

rística 

da 

ativida

de 
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pedagógica 

utilizada no SE 

concepções 

do professor 

zagem pedagó

gica 

disponi

bilizada 

pelo 

Softwar

e 

Adequação do SE 

ao conteúdo 

   Quali

dade 

do 

conte

údo 

Carga 

de 

trabalh

o 

 Conteúd

o 

O SE 

permite ao 

aluno 

identificar 

que está 

“trabalhando 

com 

Matemática” 

O conteúdo 

do jogo é 

útil para o 

aluno 

 Didát

icos e 

de 

conte

údo 

O jogo 

possibilita a 

prática dos 

conteúdos 

abordados 

pelo professor 

em sala de 

aula 

  

Utilização do SE 

como ferramenta 

didática 

           A quantidade 

de 

informações 

apresentadas 

na tela está 

adequada a 

uma faixa 

etária ou série 

específica 

  

Correção do 

conteúdo 

    Coerên

cia 

 Conteúd

o 

   Hom

ogene

idade; 

Coerê

ncia 

   

Correção da lógica 

do conteúdo  

   Recurs

os de 

avaliaç

ão do 

aprendi

zado 

 Avaliaçã

o da 

aprendiz

agem 

 O conteúdo 

do jogo é 

claro em 

relação ao 

aprendizado 

     

Correção da              O conteúdo 

é separado 

em pequenos 
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representação do 

conteúdo 

tópicos que 

podem ser 

mais 

facilmente 

acessados 

Correção das 

simplificações do 

conteúdo 

    Recurs

os de 

avaliaç

ão do 

aprendi

zado 

 Avaliaçã

o da 

aprendiz

agem 

       

Atualidade da 

metodologia 

              

Adequação do 

conteúdo ao 

público-alvo 

 Adeq

uabili

dade 

 Feed

back 

e 

adapt

ação 

   O conteúdo 

do SE 

explora 

conheciment

os da 

realidade do 

aluno 

O conteúdo 

do jogo é 

relacionado 

ao cotidiano 

do aluno 

  Apresenta 

uma faixa 

etária ou nível 

de 

escolaridade 

(série) 

específica para 

uso do jogo 

Adequa

ção ao 

público

-alvo 

Há uma 

abordagem 

de ensino 

que coincide 

com o 

currículo do 

público alvo;  

Tarefas são 

relevantes, 

de fácil 

percepção, 

autênticas e 

representam 

as 

complexidad

es naturais 

do mundo 

real, o mais 

próximo 

possível do 

público alvo 

Adequação do     Pertinê

ncia e 

 Pertinênc

ia em 

    As atividades 

propostas 

 O conteúdo 

é claro, 
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conteúdo do 

currículo escolar 

adequa

bilidad

e do 

uso do 

SE na 

referid

a 

institui

ção 

relação 

ao 

programa 

curricula

r 

durante o jogo 

são fidedignas 

aos conteúdos 

curriculares 

consistente, 

conciso e 

compreensiv

o 

Indicação dos 

conhecimentos 

prévios 

    Identifi

cação 

das 

habilid

ades 

cogniti

vas 

  O SE 

valoriza a 

troca de 

experiências 

      

Retrabalho com os 

conhecimentos 

prévios 

    Identifi

cação 

das 

habilid

ades 

cogniti

vas 

  O SE 

valoriza a 

troca de 

experiências 

Senti que 

estava 

colaborando 

com outros 

colegas 

 Consi

deraç

ão de 

exper

iência 

do 

usuári

o 

O jogo 

oportuniza a 

interação com 

o aluno, 

permitindo ao 

mesmo 

explorar seus 

conhecimentos 

  

Guia de apoio 

pedagógico 

 

 Natur

eza e 

quali

dade 

das 

ajuda

s 

 Organi

zação 

da 

docum

entaçã

o 

express

a 

  O SE possui 

Manual 

pedagógico 

      

Identifica os 

objetivos 

pedagógicos 

 

      Objetivos 

que se 

pretende 

alcançar 

utilizando o 

SE 

   O jogo 

trabalha 

aspectos 

necessários 

para atender o 

objetivo 

 Há objetivos 

educacionais 

claramente 

definidos 
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presentes no 

mesmo? 

proposto 

Possui diferentes 

graus de 

complexidade de 

conteúdo nas 

atividades? 

Estrut

uraçã

o 

       As 

atividades 

do jogo 

foram muito 

difíceis 

    O software 

possui 

diferentes 

níveis de 

complexidad

e 

Dá ênfase a uma 

disciplina 

específica? 

              

Apresenta uma 

abordagem 

interdisciplinar? 

       Verificar a 

possibilidade 

de 

interdisciplin

aridade no 

SE 

 O 

softwar

e 

permite 

interdis

ciplinar

idade 

 No jogo é 

possível 

trabalhar a 

interdisciplina

ridade 

Favore

ciment

o de 

utilizaç

ão 

interdis

ciplinar

. 

O software 

tem uma 

perspectiva 

interdisciplin

ar 

Emite feedback 

encorajador e 

isento de carga 

negativa mediante 

respostas 

inadequadas? 

Valori

zação 

do 

erro 

      O feedback é 

agradável, e 

não 

constranged

or 

 De que 

forma o 

feedbac

k é 

dado ao 

aluno 

 Quando o 

aluno erra o 

feedback do 

jogo é 

agradável, não 

constrangedor 

 O feedback 

permite que 

o estudante 

reflita sobre 

seus erros; 

O usuário 

aprende com 

seus erros 
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Favorece a 

interpretação do 

estudante sobre 

seus erros e acertos 

e o ajuda a ver suas 

respostas sob 

diferentes ângulos, 

levando-o à 

reflexão? 

  Avali

ação 

das 

aquis

ições 

perm

itidas 

    O SE 

valoriza o 

progresso 

pessoal do 

aluno; 

As respostas 

são 

verificadas 

corretamente

, 

possibilitand

o um reforço 

positivo; O 

feedback 

permite que 

o aluno 

reflita sobre 

seu erro e 

tente corrigi-

lo se 

intervenção 

O feedback 

depois dos 

exercícios 

permitiu aos 

alunos se 

sentirem 

recompensad

os 

  O jogo 

apresenta de 

modo 

adequado, um 

reforçador 

positivo para 

as respostas 

corretas 

 Os 

resultados 

das 

atividades 

são 

avaliados; 

O feedback é 

positivo 

mesmo que 

o usuário 

falhe; 

O software 

encoraja o 

usuário em 

suas ações 

positivas 

Permite o registro 

de desempenho do 

estudante? 

 

      O SE 

valoriza o 

progresso 

pessoal do 

aluno;  

O SE 

apresenta 

uma síntese 

do que foi 

trabalhado, 

após o 

término de 

cada sessão 

     O software 

oferece um 

feedback 

sobre o 

progresso do 

aluno; 

O software 

salva os 

dados do 

usuário 

Favorece o trabalho 

em grupo, mas 

Acom

odaçã

o das 

difere

     Interação  A 

colaboração 

no jogo 

ajuda a 

O 

softwar

e 

propici

 Há 

possibilidade 

de interação 

entre os 

 A 

construção 

acontece 

num 
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também pode ser 

utilizado 

individualmente? 

nças 

indivi

duais; 

Apren

dizad

o 

coope

rativo 

aprendizage

m; 

O jogo 

suporta a 

interação 

social entre 

os jogadores 

a a 

interaçã

o entre 

aprendi

z, 

agente 

de 

aprendi

zagem 

e grupo 

alunos, como: 

troca de 

experiência ou 

trabalho 

cooperativo 

contexto 

individual, 

mas integra 

elementos de 

cooperação e 

colaboração 



134 
 

 


