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RESUMO 

 

O critério chave para a crescente busca por aplicativos de educação móvel é a mobilidade, 

possibilitando o ensino-aprendizagem em qualquer lugar, a qualquer hora e por qualquer 

pessoa. Em vista do fato de que o M-learning é, relativamente, novo e está em processo de 

implementação, é importante buscar métodos para avaliar a qualidade desse tipo de software. 

Assim, neste trabalho, é proposto um guia para selecionar um método que avalie a qualidade 

de aplicativos móveis educacionais. O guia foi desenvolvido a partir de pesquisa bibliográfica 

para obter um conjunto de métodos que avaliam tecnologias de software de M-learning. 

Durante a pesquisa foram identificadas as características, critérios e subcritérios de qualidade 

que uma aplicação móvel deve conter, e assim foi possível caracterizar cada método encontrado. 

Toda esta informação foi inserida e organizada em excel, permitindo a criação do guia através 

de uma tabela dinâmica e diversos filtros. Um experimento foi realizado para garantir que o 

guia atendesse às especificações. Os resultados mostram que mais de 80% dos avaliadores 

concordam que o guia é útil, fácil de usar e que pretendem usar o guia no futuro. Porém, algumas 

dificuldades na utilização do guia foram observadas, devido à falta ou pouca experiência com 

a ferramenta utilizada para a criação do guia, excel. Esta pesquisa reforça a importância de 

escolher o método apropriado para avaliar uma aplicação de M-learning.  

 

Palavras-chave: Guia Técnico. Métodos de avaliação. M-learning. Sistemas de comunicação 

móvel na educação. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The key criterion for the growing search for mobile education applications is mobility, making 

teaching-learning possible anywhere, anytime and by anyone. In view of the fact that M-

learning is, relatively, new and is in the process of being implemented, it is important to search 

for methods to evaluate the quality of this type of software. Thus, in this work, a guide is 

proposed to select a method that evaluates the quality of educational mobile applications. The 

guide was developed from literature research to obtain a set of methods that evaluate M-learning 

software technologies. During the research the characteristics, criteria and subcriteria of quality 

that a mobile application must contain were identified, and thus it was possible to characterize 

each method found. All this information has been inserted and organized in excel, allowing the 

creation of the guide through a dynamic table and several filters. An experiment was performed 

to ensure that the guide met the specifications. The results show that more than 80% of 

evaluators agree that the guide is useful, easy to use and that they intend to use the guide in the 

future. However, some difficulties in using the guide were observed, due to lack or little 

experience with the tool used for creating the guide, excel. This research strengthen the 

importance of choosing the appropriate method to evaluate an M-learning application. 

 

Keywords: Technical Guide. Methods of evaluation. M-learning. Mobile communication 

systems in education. 
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1 INTRODUÇÃO 

A aprendizagem móvel ou M-learning é considerada como uma das principais 

tendências atuais de aplicações das novas tecnologias no contexto educacional que refere-se à 

mobilidade na aprendizagem, em qualquer lugar, a qualquer momento e por qualquer pessoa. 

Entretanto, é importante ressaltar que para estabelecer uma definição de M-learning não podem 

ser ignorados três conceitos-chave: as tecnologias móveis, a ubiquidade ligada à mobilidade e 

os usos educacionais em contextos variados (ANDRADE et al., 2017). A Figura 1 exibe alguns 

tipos de aplicações M-learning que devem ser avaliadas para medir esses aspectos citados 

acima, além de mostrar em qual composição hierárquica a aprendizagem móvel está inserida.  

Figura 1 - Contextualização do M-learning 

 

Fonte: adaptada de Araújo e Silveira (2014 apud ANDRADE et al., 2017). 

A composição hierárquica está organizada da seguinte forma: Distance Learning 

(Educação à Distância) é o processo de ensino aprendizagem onde professores e alunos podem 

estar separados pelo espaço físico, porém conectados tecnologicamente, segundo Moran 

(2002). A E-Learning é uma modalidade da Distance Learning que tem como objetivo a 

utilização da internet (CATHO, 2019). Consequentemente, M-Learning também é uma 

modalidade da E-Learning que diferencia-se por ser destinado a aplicações móveis. 

A aprendizagem móvel (mobile learning ou m-learning) por meio dos jogos é outra 

possibilidade do aprendiz levar consigo o objeto de estudo, ou poder acessá-lo a qualquer 

momento e de qualquer lugar e assim potencializando o uso de dispositivos móveis na 
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educação, segundo Rochelle (2003 apud BARBOSA e BASSANI, 2013). Desse modo, 

utilização de jogos educacionais possibilita a expansão de conceitos, o reforço do 

desenvolvimento ou auxílio para alunos aprenderem habilidades ou mudança de atitude, além 

de ser uma atividade divertida que permite a competitividade e assim prende a atenção dos 

jogadores por bastante tempo, conforme Petri e Wangenheim (2017).  

Segundo Pereira et al. (2016 apud COUTINHO e MOREIRA, 2018), o processo de 

avaliação de um software educativo consiste em observar suas características e, também, suas 

implicações para o uso educacional com o intuito de garantir que um conjunto de requisitos 

necessários estão sendo atendidos. Para Petri e Wangenheim (2017), a avaliação de uma 

estratégia instrucional visa determinar o nível de seu sucesso, avaliando se o público-alvo 

atingiu os objetivos definidos. 

Destaca-se que os critérios de avaliação e de qualidade descritos na literatura, 

muitas vezes, utilizam de metodologias não específicas e isto implica na promoção de 

adaptações, pois a aprendizagem móvel possui características peculiares, como mobilidade, 

portabilidade, ubiquidade, entre outras, além do tipo da aplicação (ANDRADE et al., 2017). 

No entanto,  elaborar adaptações em uma avaliação para que sejam atendidos os critérios 

pertinentes e/ou essenciais de cada tecnologia, não é uma atividade trivial. 

Na literatura são encontrados diversos métodos de avaliação que podem se adaptar 

a aplicações educacionais móveis. Conforme Chacon et al. (2012), é possível citar alguns desses 

métodos que avaliam software educativo: Método de Reeves (CAMPOS, 1989); Técnica de 

Mucchielli (SILVA, 1998); Learning Object Review Instrument (LORI) (NESBIT et al., 2002); 

e Técnica de Inspeção de Conformidade Ergonômica de Software Educacional (TICESE) 

(GAMEZ, 1998). Com todos esses, e outros, métodos existentes na literatura é difícil identificar 

o público-alvo que deverá utilizar cada método, tendo em vista que, existem métodos com 

critérios que somente especialistas conseguem avaliar e métodos que avaliam um software com 

base na percepção de seus usuários. 

A escolha de uma abordagem incorreta pode resultar na ausência da observação de 

critérios definidos como necessários pelo avaliador, uma vez que deve haver uma consistência 

entre o que se pretende avaliar e os critérios presentes na abordagem. (SILVA et al., 2016). 

Para isso, se faz necessário um estudo determinante e classificatório dos métodos 

consolidados de avaliação para M-learning, direcionados a professores, alunos, tutores e 

especialistas. Desse modo, os avaliadores conseguem ter uma visão mais ampla sobre os 
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critérios ou atributos que cada método atende e, assim, selecionar uma avaliação adequada ao 

seu objetivo.  

Diante do contexto apresentado, o presente trabalho propõe a criação de um guia 

para professores, alunos, tutores e especialistas que sugere métodos de avaliação existentes na 

literatura de acordo com os requisitos desejados. Com o uso do guia, os avaliadores com 

objetivos diferentes tem um direcionamento sobre qual método de avaliação de aprendizagem 

móvel devem usar em uma determinada situação.  

A organização deste trabalho encontra-se da seguinte forma:  o Capítulo 2 exibe os 

objetivos (geral e específicos). O Capítulo 3 apresenta a fundamentação teórica, que tem como 

propósito ajudar a compreender termos essenciais retratados durante o trabalho. Os trabalhos 

relacionados são discutidos no Capítulo 4. O Capítulo 5 define o procedimento metodológico 

explicando cada etapa da pesquisa científica. O Capítulo 6, 7 e 8 descrevem detalhadamente a 

execução das macro atividades de busca e seleção dos métodos de avaliação para tecnologias 

de software M-learning, criação do guia e validação do guia, respectivamente. Por fim, as 

considerações finais e  trabalhos futuros são abordados no Capítulo 9. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Construir um guia para professores, alunos, tutores e especialistas que apoie a 

escolha de um método de avaliação para tecnologias de software M-learning, com base em 

atributos de qualidade de interesse do avaliador. 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar critérios de qualidade para tecnologias de software M-learning; 

 Formar uma base de conhecimento sobre métodos concretos que não necessitam ser 

adaptados e que avaliam M-learning; 

 Fornecer evidências sobre o uso do guia por meio de experimentos.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Este trabalho aborda vários tipos de tecnologias de software M-learning, os 

métodos de avaliação para essas tecnologias e os critérios de qualidade que são avaliados. Deste 

modo, este capítulo apresenta os principais conceitos para a definição deste estudo. 

3.1 Software Educativo (SE) 

Para Almeida e Almeida (2015, cap. 1, p. 10): 

Softwares educacionais são programas que visam atender necessidades vinculadas à 

aprendizagem. Devem ter objetivos pedagógicos e sua utilização deve estar inserida 

em um contexto e em uma situação de ensino baseados em uma metodologia que 

oriente o processo, através da interação, da motivação e da descoberta, facilitando a 

aprendizagem de um conteúdo. 

Conforme Gomes e Wanderley (2003), entende-se software educativo de duas 

formas: como sendo a classe de interfaces para o ensino-aprendizagem ou um conjunto de 

artefatos criados para funcionarem como mediadores em atividades educativas de formação em 

áreas distintas do conhecimento. Podendo ainda, serem vistos como sistemas que são usados 

autonomamente pelos aprendizes como instrumento à aprendizagem de algo. 

Para Morais (2003 apud PEREIRA et al., 2016), “os SE´s podem auxiliar no 

processo de ensino-aprendizagem a partir da contextualização de determinados conteúdos, 

diante da realidade de cada aluno e fazendo com que este construa determinado conhecimento 

relativo ao conteúdo didático abordado.” São exemplos de software educativo: jogos, tutoriais, 

simulação, ebooks, aplicativos de resolução de problemas, entre outros. 

3.2 M-learning 

A aprendizagem móvel ou M-learning (mobile learning), é uma abordagem 

relativamente nova na área de aplicações educacionais das novas tecnologias. Pode ser definida 

quando a interação entre os integrantes se dá através de dispositivos móveis e quando estes não 

estão em um local pré-determinado a qualquer hora (ANDRADE et al., 2017). 

Por ser um processo de aprendizagem contínuo, independente de tempo, espaço e 

quem o utiliza, o uso de aplicativos para M-learning está ganhando cada vez mais espaço no 

meio tecnológico (COTA et al., 2014). 

Para Moura (2011), o termo learning é objetivo e não levanta dúvidas, entretanto o 

conceito mobile pode referir-se tanto às tecnologias móveis quanto à mobilidade do aprendiz e 

dos conteúdos. O autor ainda afirma que: “Neste sentido, a mobilidade não deve ser apenas 

entendida em termos do movimento espacial, mas também em termos de transformações 

temporais e remoção de fronteiras, alargando os horizontes da aprendizagem e do acesso à 
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informação”. Assim é possível classificar o M-learning como um paradigma que veio para 

quebrar barreiras existentes para quem deseja estudar, seja no ônibus enquanto viaja, na escola, 

no trabalho ou em uma roda de conversas com amigos. Pessoas que desejam realmente aprender 

não medem esforços para estudar e ainda mais nos dias atuais com a facilidade encontrada por 

meio da mobilidade, é possível encontrar milhares de informações a qualquer momento, tudo 

na palma da sua mão. 

3.3 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

AVA é um sistema (ou software) que proporciona o desenvolvimento e distribuição 

de conteúdos diversos para cursos online e disciplinas semipresenciais para alunos em geral. O 

principal objetivo do AVA é auxiliar o ensino de educadores e tutores facilitando a 

aprendizagem de alunos que estão geograficamente distribuídos (EDOOLS, 2018). Nos 

ambientes virtuais de aprendizagem a tecnologia é apenas um meio, pois, o foco deve estar na 

proposta, no conteúdo pedagógico e no desenvolvimento do processo educativo, caracterizado 

por todo e qualquer comportamento do dia-a-dia do ser humano, com a finalidade do ensino-

aprendizagem. 

É certo que a qualidade da aprendizagem e do ensino depende do envolvimento do 

aprendiz, da proposta pedagógica, dos materiais veiculados, da estrutura e qualidade de 

professores, tutores, monitores e equipe técnica, assim como das ferramentas e recursos 

tecnológicos utilizados no ambiente (PEREIRA et al., 2007). A partir disso, compreende-se a 

importância da preparação do conteúdo educacional antes da aplicação do AVA e o interesse do 

aluno na utilização. 

Visando que M-learning é uma abordagem emergente que está em construção e o 

AVA é uma abordagem concretizada, vários trabalhos estão sendo desenvolvidos no sentido de 

adaptar os AVAs existentes para o contexto de dispositivos móveis, como é o caso do Mle-

Moodle (Mobile Learning Engine Moodle) e do AulaNetM, segundo Filippo (2005 apud 

PIOVESAN, 2010). Flexibilidade, mobilidade, maior autonomia do aluno, aprendizagem mais 

dinâmica e geograficamente distribuída, acompanhamento das tendências tecnológicas para 

usufruir dos seus benefícios são algumas das razões que justificam essa estratégia de adaptação 

por parte dos pesquisadores. 

3.4 Aprendizagem Baseada em Jogos ou GBL (Game Based Learning)  

Aprendizagem Baseada em Jogos (GBL) refere-se ao uso de jogos de computador 

ou aplicativos mobile para fins educacionais ou de aprendizado (TAHIR e WANG, 2017). 
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Existem vários tipos de jogos, como: jogos para entretenimento, jogos sérios, GBL 

e jogos simuladores. O que irá diferenciar um do outro é a intenção do utilizador no grau de 

proximidade com a realidade: se o objetivo principal é a aprendizagem pode ser classificado de 

jogo sério; se incide num treinamento o jogo pode ser considerado como simulação, assim 

definido por Johnston e Whitehead (2006 apud KIKOT et al., 2015). 

3.4.1 Jogos Sérios Móveis (Mobile Serious Games - MSG)  

Segundo Battistella et al. (2012), MSGs são todos os games móveis que propõem a 

eficácia na aprendizagem, a diversão, motivação e o ensino de determinado assunto. Jogos 

educativos, também chamados de Jogos Sérios (Serious Games) são especificamente projetados 

para ensinar as pessoas acerca de um determinado assunto, expandir conceitos, reforçar o 

desenvolvimento, ou auxiliá-los, exercitando ou aprendendo uma habilidade ou buscando uma 

mudança de atitude enquanto jogam. 

Por meio de Kikot et al. (2015) é possível afirmar que jogos sérios são concebidos 

para uma grande variedade de públicos que requerem habilidades de pensamento com nível 

avançado. 

3.5 Qualidade de Software 

Segundo Pressman (2011, 7. ed., p. 360),  “Qualidade de software pode ser definida 

como: uma gestão de qualidade efetiva aplicada de modo a criar um produto útil que forneça 

valor mensurável para aqueles que o produzem e para aqueles que o utilizam.” 

De acordo com o Bourque e Fairley (2014, p. 323) “Outro ponto de vista da 

qualidade do software começa com enumerar as características desejadas de um produto de 

software e selecionando medidas ou outros avaliações para determinar o nível desejado de 

características foi alcançada.” 

Conforme a NBR ISO/IEC 12207:1998 (apud ABNT NBR ISO/IEC 9126-1:2003), 

atributo é uma propriedade mensurável, física ou abstrata, de uma entidade (atributos podem 

ser internos ou externos), são exemplos de atributos de qualidade: adequação, conformidade, 

maturidade, tolerância a falhas, inteligibilidade, operacionalidade, utilização de recursos, 

testabilidade, modificabilidade, estabilidade, adaptabilidade, capacidade para substituir, entre 

outros. Para esse trabalho a definição de critério e subcritério é a mesma que a de atributo, pois 

durante a leitura de outras obras, percebeu-se essa variação no termo atributo. 
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Rocha e Campos (1993, p. 34) determinam um estrutura para avaliar um software 

visando a qualidade: 

Os objetivos de qualidade, que são atingidos através dos fatores de qualidade, podem 

ser compostos por outros fatores, que por sua vez são avaliados através de critérios. 

Os critérios definem atributos de qualidade para os fatores. Medidas são os valores 

resultantes da avaliação de um produto segundo um critério específico. 

É possível observar com mais clareza o fluxo dessa avaliação por meio da Figura 

2, onde mostra todo o fluxo das atividades até chegar medidas desejadas. 

Figura 2 - Estrutura do Método para Avaliação da Qualidade de Software. 

 

Fonte: adaptada de Rocha (1987 apud ROCHA e CAMPOS, 1993). 

3.6 Métodos de Avaliação de Softwares Educativos 

Com base no Dicio1 (Dicionário Online de Português), avaliação é um substantivo 

feminino que significa o ato de avaliar seu efeito. O termo avaliar tem como definição 

determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa, como por exemplo, avaliar um 

quadro. No caso deste trabalho, será utilizada a definição de determinar o valor de cada método 

com caráter classificatório (quantidade e qualidade dos atributos de qualidade utilizados e quem 

será o público-alvo). 

Avaliação é uma estrutura que determina processos e instrumentos a serem usados 

de forma a se medir o grau de presença no produto de um determinado critério (ROCHA e 

CAMPOS, 1993), possibilitando a escolha ou não do artefato em questão. Além disso, uma 

                                                
1 Dicio - https:/www.dicio.com.br/ 

https://www.dicio.com.br/
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avaliação deve possibilitar a implementação de ações que venham a sanar os problemas 

detectados de acordo com Antunes (2001 apud BRITO et al., 2003). 

Segundo Gomes et al. (2002), um dos desafios anterior ao uso de softwares 

educativos é a avaliação desses sistemas, visto que surge como essencial para que o potencial 

dessa tecnologia contribua de forma efetiva para o processo educacional. Com a execução da 

avaliação é possível validar informações necessárias para a escolha de um software, julgar se a 

aplicação se adequa aos objetivos de busca para uma melhor aprendizagem e avaliar o software 

em termos de qualidade, por exemplo. Por isso, se faz necessária a escolha adequada de um 

método que avalie completamente e corretamente um dado sistema.  

Para Pereira et al. (2016, p. 558):  

A tomada de decisão dos educadores sobre o que deve ser avaliado em um SE, sob 

qual perspectiva (pedagógica, técnicas e de uso), considerando as especificidades 

relativas ao público-alvo, tipo do SE e área de conhecimento, é um desafio para a 

informática na educação. 

Outro aspecto importante que precisa ser destacado durante a avaliação é quem será 

avaliador.  

Atualmente, existem métodos de avaliação com o mesmo objetivo (avaliar software 

educativo), mas com perspectivas diferentes. Existem métodos direcionados a vários públicos-

alvos: os que avaliam a qualidade de software e são destinados a um especialista da área de 

software; métodos para a avaliação da experiência do usuário que são voltados para os alunos 

que irão utilizar o software; e métodos que avaliam os aspectos pedagógicos de uma 

determinada área de ensino que são indicados para professores e tutores. Consequentemente, o 

presente trabalho propõe um guia contendo métodos de avaliação de tecnologias de software 

M-learning, classificados de acordo com o tipo do avaliador e critérios de qualidade a serem 

avaliados. 
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4 TRABALHOS RELACIONADOS 

Em Baloh et al. (2015) é proposto um catálogo de avaliação para qualquer tipo de 

aplicativo educacional que se concentra em determinar os critérios de qualidade para aplicativos 

móveis de auto-estudo, que podem ser usados sem a orientação ou supervisão de um mentor. A 

estrutura proposta é hierárquica, dividida em cinco níveis. Os níveis superiores são 

simplificados, destinados a serem usados por usuários do aplicativo, os níveis inferiores são 

especializados, destinados a serem usados por desenvolvedores e revisores de aplicativos. Após 

a elaboração do catálogo foram selecionados 21 aplicações de M-learning. Essas aplicações 

foram classificadas de acordo com as 39 propriedades propostas no catálogo. A obra destaca 

que o framework é robusto e sua objetividade pode ser mais facilmente avaliada, no entanto 

mais estudos precisam ser feitos para chegar na estrutura de trabalho desejada. 

A complexidade de encontrar um método de avaliação para Software Educativo 

(SE) que contenha todos os atributos esperados em uma abordagem é alta pelo fato de não haver 

nenhum tipo de padronização em termos de critérios de qualidade, escalas de mensuração e 

procedimentos de verificação. Em Silva et al. (2016), é possível identificar a influência da 

escolha da abordagem de avaliação de SE no diagnóstico resultante da sua aplicação, e 

apresentar as dificuldades encontradas durante a realização das avaliações. Para realizar a 

análise comparativa de um software com tipos de aplicações diferentes (mobile e web) foram 

necessárias as seguintes tarefas: (i) Definição da equipe de avaliação, (ii) Experiência da equipe 

e (iii) Escolha do SE. Logo após, ocorreram os experimentos utilizando a aplicação Duolingo, 

onde foi possível caracterizar as deficiências dos métodos Reeves, Mucchielli, LORI e TICESE. 

Os especialistas apontam como resultado que a versão mobile possui uma classificação menor 

ou igual à versão web  e a escolha da abordagem de avaliação influencia na percepção que se 

tem sobre o SE, explicitando certos aspectos ou ocultando fragilidades. 

Petri e Wangenheim (2017) apresentam o estado da arte sobre os métodos que 

avaliam games para a educação em informática, além de realizar experimentos com os métodos 

mais relevantes. Foi executada uma Revisão Sistemática da Literatura (RSL), na qual captou-

se 112 artigos relevantes, auxiliando na análise das avaliações. Como resultado, os cientistas 

desenvolvedores da obra observaram que o item de aprendizagem é o mais avaliado, no entanto 

existem métodos que não definem fatores de análise específicos na avaliação devido serem 

efetuadas perguntas abertas que captam a percepção dos jogadores durante e depois da prática 

do jogo. 
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Por meio de Soad e Barbosa (2017), é possível identificar que a qualidade de 

aplicativos móveis não se relacionam apenas com os aspectos técnicos e sim com questões 

intrínsecas relacionadas com atividades diárias dos usuários das aplicações, sendo elas: 

educacionais, socioculturais e socioeconômicos. Com o objetivo de desenvolver um método 

que avalie a qualidade de aplicativos educacionais móveis, os autores criaram o método 

MoLEva (Método de Avaliação de Qualidade). Em seguida, foi realizado um estudo de caso 

com dois aplicativos educacionais móveis (Duolingo e Wlingua), e com o resultado, conclui-se 

que o nível de qualidade definido para o aplicativo Duolingo foi de 63,91 pontos, já o Wlingua 

recebeu a pontuação final igual a 65,88 pontos. Este resultado mostra que ambos os aplicativos 

foram classificados com o nível médio de qualidade. Os autores afirmam que a análise dos 

resultados da avaliação de qualidade dos aplicativos é importante para a avaliação do método 

MoLEva, já que por meio dos resultados foi possível identificar se a partir da aplicação do 

método conseguiu-se definir um nível de qualidade para o aplicativo, e  assim revelar suas 

deficiências. 

Em Tahir e Wang (2017) é feita uma RSL que examina as tendências atuais e 

práticas de avaliação para Aprendizagem Baseada em Jogos ou GBL (Game-Based Learning), 

com base em dados extraídos da pesquisa em quatro bases de dados abertas juntamente com 

uma pesquisa manual de quatro anais de periódico. O resultado da RSL mostrou que o número 

de pesquisas sobre GBL cresceu de forma considerável, principalmente nos anos de 2009 e 

2015. Foram identificadas 19 abordagens de avaliações para jogos educacionais ou GBL. Os 

pesquisadores analisaram essas abordagens e apontam que a diversidade de elementos para 

realizar uma avaliação em GBL prejudica a consolidação de um método consistente, pois até 

mesmo os elementos de avaliação encontrados não são bem definidos. 

Com o objetivo de aliar os conceitos desenvolvidos e consolidados nas pesquisas 

da área da educação com os da ergonomia de software, o trabalho de Nunes e Santos (2018) 

apresenta uma revisão das principais abordagens de avaliação de softwares educativos. Em 

seguida, os autores propõem, de acordo com a perspectiva de um profissional de pedagogia, 

uma avaliação ergonômico-pedagógica de aplicativos relacionados às disciplinas abordadas no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Foram analisados os três aplicativos: Study Enem, 

Simulado Enem 2017 e Enem 2017 Simulado Gabaritando. O resultado da avaliação do 

profissional de pedagogia determinou que os aplicativos precisam ser melhorados quanto à 

exploração dos assuntos, a metodologia e dar controle e liberdade ao usuário para se recuperar 

de um erro. Segundo os autores, os resultados dos aspectos ergonômicos foram satisfatório 
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apontando que “o design estético e minimalista bem como diálogos simples e naturais implicam 

na satisfação do usuário” (NUNES e SANTOS, 2018). 

Visto que um software não precisa cobrir todos os atributos de qualidade existentes, 

o presente trabalho se faz necessário para que os avaliadores selecionem o método adequado de 

forma rápida e prática, permitindo aos avaliadores encontrar o método que avalie os atributos 

desejados em um software M-learning. Por isso, todos os trabalhos aqui citados servem de 

contribuição para a elaboração de um guia que ajude professores, alunos, tutores e especialistas 

na escolha de um método que melhor avalie a tecnologia de software M-learning desejada.  

É possível observar, através da Tabela 1, o que cada pesquisa contempla, e assim 

constatar o diferencial do trabalho proposto nesta pesquisa. É importante destacar que os 

estudos citados somaram de forma significante para a elaboração desta proposta de pesquisa.  

Tabela 1 - Apresentação de ações que cada trabalho realiza. 
 

Apresenta 

método(s) 

de 

avaliação 

Realiza 

experimentos 

com os 

métodos 

Avalia os 

aplicativos 

móveis em 

relação aos 

aspectos 

ergonômicos 

Aponta os atributos de 

qualidade  contemplados 

por cada método 

Direciona 

na escolha 

do método 

adequado 

Baloh et al. 

(2015) 
X 

  
X 

 

Silva et al. 

(2016) 
X X 

   

Petri e 

Wangenheim 

(2017) 

X X 
   

Tahir e Wang 

(2017) 
X X 

 
X 

 

Soad e 

Barbosa 

(2017) 

X X 
 

X 
 

Nunes e 

Santos (2018) 
X X X X 

 

Trabalho 

atual 
X X 

 
X X 

Fonte: elaborada pelo autor. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo descreve as etapas que foram realizadas para o alcance dos objetivos 

desta pesquisa. Como é visto na Figura 3, o processo de desenvolvimento do guia é composto 

pelas seguintes macro atividades: (i) Busca e seleção dos métodos de avaliação para tecnologias 

de software M-learning; (ii) Criação do guia; e (iii) Validação do guia. Cada macro atividade 

possui um conjunto de atividades. 

Figura 3 - Processo de desenvolvimento de um guia para a escolha de métodos de avaliação 

para tecnologias de software M-learning.

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Busca e seleção dos métodos de avaliação para tecnologias de software M-

learning: esta macro atividade tem como propósito pesquisar, analisar e selecionar métodos de 

avaliação descritos na literatura de modo a filtrar apenas métodos que atendam aos requisitos 

desejados.  
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 Pesquisa sobre métodos de avaliação para tecnologias de software M-learning: o 

objetivo da pesquisa é extrair artigos que descrevem métodos de avaliação para 

tecnologias de software por meio de uma string de busca nas bibliotecas digitais. 

 Identificar métodos de avaliação para tecnologias de software M-learning: essa 

atividade consiste em captar apenas métodos de avaliação para tecnologias de software 

M-learning, pois observou-se que os artigos também descreviam métodos de avaliação 

para tecnologias diversas. 

 Analisar métodos de avaliação encontrados: essa atividade foi realizada com o 

objetivo de analisar se o método é concreto ou ad hoc, dependendo da sua classificação, 

o método pode ser repassado para um nova análise ou ser descartado. Métodos concretos 

são aqueles que possuem características de qualidade, onde os atributos são 

mensuráveis, permitindo assim que as características fossem medidas e pontuadas 

(SOAD e BARBOSA, 2017). Método Ad Hoc é justamente o oposto, onde o resultado 

da avaliação é algo subjetivo para cada avaliador. 

 Verificar disponibilidade do método: essa atividade é um segundo filtro para que 

fossem selecionados apenas métodos que estivessem acessíveis aos usuários 

gratuitamente. 

 Descartar método: após a análise e verificação de cada método, caso fosse ad hoc, era 

descartado, ou seja, um método que depende da subjetividade de cada usuário ou se o 

método não estivesse disponível sem custos para os possíveis avaliadores. 

 Selecionar método: com base nos filtros aplicados, se o método apresentasse os 

requisitos desejados, era selecionado para fazer parte da lista de métodos encontrados, 

que é o artefato de saída dessa macro atividade. 

Criação do guia: esta macro atividade compreende todo o processo necessário para 

a elaboração do guia de avaliação. 

 Identificar critérios de qualidade para avaliação M-learning: foram identificados e 

definidos os critérios e subcritérios de qualidade para M-learning de acordo com o 

trabalho de Soad, Filho e Barbosa (2015). Além disso, foi preciso elaborar uma 

definição, com bases em pesquisas feitas na literatura, para descrever critérios que não 

são definidos pelo trabalho citado anteriormente, e que são avaliados pelos métodos. 
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 Definir critérios de qualidade que cada método contempla: cada método encontrado 

foi explorado com o objetivo de identificar quais critérios e subcritérios de qualidade 

avalia. Existem critérios que possuem a mesma definição, mas com nomes diferentes. 

Para isto, foi verificada a definição de cada critério e integrados caso possuíssem 

similaridade. 

 Criar guia: com o intuito de sugerir os métodos adequados de acordo com o perfil do 

avaliador estabelecido e as características e os critérios selecionados, essa atividade 

consiste em elaborar o guia para ser utilizado. 

Validação do guia: esta macro atividade propõe investigar e afirmar se o guia 

cumpre com a sua finalidade. 

 Realizar experimento com o guia: esta atividade objetivou que usuários no papel de 

responsáveis por conduzirem avaliações em tecnologias M-learning utilizassem o guia 

para a seleção de um método adequado e, com base na sua experiência, fornecesse um 

feedback sobre o uso. 

 Validar guia: forma de medir a qualidade e de garantir que o guia cumpra o que se 

propõe. Para isso, o questionário TAM foi adaptado, sendo avaliados 3 fatores: 

percepção sobre utilidade, percepção sobre facilidade de uso e intenção de uso. 
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6 BUSCA E SELEÇÃO DOS MÉTODOS DE AVALIAÇÃO PARA TECNOLOGIAS DE 

SOFTWARE M-LEARNING 

Inicialmente, planejou-se investigar sobre métodos de avaliação voltados para 

aplicativos educacionais, para isso foi realizada a pesquisa em quatro bibliotecas digitais 

(Scopus, IEEE, ACM e Google Scholar), utilizando a seguinte string de busca: 

("usabilidade" OR "user experience" OR "qualidade") AND ("avaliação") AND 

("software educativo" OR "m-learning") 

Logo após, por meio de uma conversa com a orientadora, foi sugerido que 

pesquisasse com os termos em inglês também, devido à quantidade de pesquisas nesse idioma 

ser maior do que em português. Além disso, foi decidido acrescentar dois termos para extrair 

artigos, cujos focos fossem na avaliação de jogos, selecionando a string de busca: 

("usability" OR "user experience" OR "quality" ) AND ("mobile educational 

software" OR "m-learning" OR "mobile educational games" OR "mobile serious games") AND 

("evaluation") 

A busca retornou mais de 10 mil resultados e como o objetivo da pesquisa consistia 

em encontrar métodos que avaliem tecnologias M-learning e, preferencialmente, os mais atuais, 

foram lidos os títulos e resumos de cerca de 90 artigos, os primeiros retornados nas buscas, que 

de acordo com a visão da aluna, dessem uma boa base de dados para o desenvolvimento deste 

trabalho. Houve a necessidade de ler a conclusão dos artigos que não deixaram explícito no 

resumo o objetivo do trabalho. Dos 90 artigos, somente 62 foram selecionados para leitura 

completa, os outros foram removidos, porque o foco da pesquisa não era métodos de avaliação 

de qualidade para M-learning. Esse foi o primeiro filtro da seleção dos artigos que deu início a 

todo o estudo. Após a seleção, os artigos foram armazenados na ferramenta Mendeley.  

O Mendeley é um software para gerenciamento, organização e compartilhamento 

de artigos científicos e referências bibliográficas. Com a capacidade de interpretação de 

arquivos PDF, o software recupera metadados das referências usadas, além da geração de 

estatísticas detalhadas, identificação dos leitores por diversas categorias, a 

popularidade/declínio de autores/tópicos nas áreas de interesses, entre outros. O Mendeley é 

uma aplicação gratuita e disponível na versão desktop e web (MARCHIORI et al., 2010). Por 

esses motivos, usou-se esse sistema durante a leitura dos artigos e extração dos dados. 
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Os artigos foram lidos e os dados extraídos em uma tabela (Tabela 2) para ajudar 

na identificação e no melhor entendimento. As informações mais importantes dos artigos foram 

inseridas no formulário de extração. Os formulários2 preenchidos estão disponíveis no 

Dropbox3. 

Tabela 2 - Template do formulário de extração 

Nome do artigo 
 

Ano da publicação 
 

Lacuna encontrada 
 

Solução proposta 
 

Objetivo 
 

Categoria: 
a. jogos 

b. Software educativo 

c. Técnica de avaliação 

d. Método de avaliação 

e. Framework 

f. Revisão sistemática 

g. Qualidade de software 

h. Avaliação de usabilidade 

 

Critérios da avaliação: 
a. interface do usuário 

b. aspectos pedagógicos 

c. Tipos de apps 

 

Atributos de qualidade: 
a. Usabilidade 

b. Portabilidade 

c. Segurança 

d. Confiabilidade 

e. Design 

f. Eficiência 

g. Manutenibilidade 

h. Funcionalidade 

i. Acessibilidade 

j. Mobilidade 

k. Colaboração/cooperação 

l. Interatividade 

m. Flexibilidade 

n. Ubiquidade 

o. Reusabilidade 

p. Outros. Quais? 

 

público-alvo 
 

                                                
2 Formulários de extração das informações dos artigos. Disponível em: <https://bit.ly/2Z3JvWq> 
3 Dropbox - Baseado no conceito de “computação em nuvem”, o Dropbox é uma ferramenta de armazenamento e 

compartilhamento de arquivos. Esse serviço está disponível para desktop e dispositivos móveis. 

https://www.dropbox.com/s/doxkqb8rby5oo2h/Cat%C3%A1logo%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es%20sobre%20os%20artigos%20para%20o%20TCC%20.pdf?dl=0
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Recursos utilizados 
 

Conclusão 
 

Tipo do artigo: 
a. Teórico 

b. Experimental 

c. Ambos 

 

Frases e citações 
 

Publicação na qual está descrita  
 

Referência 
 

Fonte: elaborada pelo autor. 

A extração dos dados por meio do preenchimento deste formulário ajudou a 

identificar informações necessárias sobre um determinado artigo de forma rápida, sem precisar 

ler o artigo novamente para poder encontrar a informação desejada. A linha de frases e citações, 

é justamente, trecho dos artigos considerados importantes e que mais adiante, durante o estudo, 

precisasse ser utilizada.  

Lopo após ler todos os artigos, aplicou-se os critérios de inclusão e exclusão para 

garantir que os artigos selecionados eram relevantes para esta pesquisa. A Tabela 3 mostra os 

tipos, as descrições dos critérios e quantidade de artigos excluídos ou incluídos por cada critério. 

O uso desses critérios permite filtrar artigo recentes, que possui o processo de avaliação durante 

a utilização da aplicação e que podem ser obtidos de forma gratuita pelos usuários. 

Tabela 3 - Critérios de seleção dos artigos 

Tipo Descrição Quantidade de artigos 

Exclusão 

CE 1. Artigos duplicados. 6 

CE 2. Ano de publicação anterior a 2014. 11 

CE 3. Artigos com processo de avaliação 

durante o desenvolvimento de software. 5 

CE 4. Publicações que precisavam ser pagas 

para ter acesso. 12 

Inclusão CI 1. A publicação não atende ao critério 

de exclusão. 28 
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Fonte: elaborada pelo autor. 

Os artigos duplicados foram detectados pelo Mendeley e excluídos, os que 

precisavam ser pagos não chegaram a ser baixados. Pela aluna foram excluídos as pesquisas 

com ano anterior a 2014 e as que tinham o processo de avaliação durante o desenvolvimento 

do software, pois o foco é avaliar tecnologias de software após sua disponibilização para uso. 

Consequentemente, foram excluídas 34 publicações, restando apenas 28.  

Após a leitura dos artigos selecionados e a remoção dos artigos pelos critérios de 

exclusão, começou-se a analisar quais métodos de avaliação existiam na literatura, quem era o 

público-alvo dos métodos e se os métodos eram concretos ou Ad Hoc. Com base nos artigos 

que foram lidos, percebe-se a ausência de métodos de avaliação que apresentam os critérios de 

qualidade atendidos e que tenham a metodologia da avaliação bem definida. Segundo Silva et 

al. (2016), existem técnicas que não consideram critérios de qualidade do software, e assim 

induzem o avaliador a escolher um SE que, por exemplo, seja muito bom pedagogicamente, 

mas que apresentam erros funcionais, o que interfere no processo ensino-aprendizagem e vice-

versa. 

Para selecionar os métodos que seriam usados para a criação do guia, foi criada 

outra tabela para inserir todos os métodos de avaliação mencionados nos artigos, representada 

no Apêndice A. Posteriormente, foram aplicados dois filtros nesta tabela: o primeiro filtro tem 

como propósito excluir métodos Ad Hoc, restando apenas os métodos/modelos/framework de 

avaliação para M-learning concretos; e o segundo, objetiva selecionar apenas os métodos que 

estavam inseridos em publicações disponíveis na literatura, de forma gratuita para serem 

utilizados. Com a aplicação desses dois filtros, criou-se uma lista dos métodos que irão constar 

no guia. A Tabela 4 representa a lista contendo algumas informações necessárias de cada método 

concreto selecionado, após as duas filtragens. As publicações4 referentes a cada método de 

avaliação de tecnologias para M-learning estão disponíveis no Dropbox. 

Tabela 4 - Métodos concretos e disponíveis para avaliação de tecnologias M-learning. 

Método de 

avaliação 
Tipo de 

método 
Referência Disponível? público-alvo 

Checklist de Soad Concreto SOAD, G. W. et al. Quality Evaluation of 

Mobile Learning Applications. Frontiers in 

Education Conference (FIE), 2016 IEEE, 

p. 1–8, 2016.  

Sim Especialistas 

                                                
4 Publicações onde cada métodos é apresentado. Disponível em: <https://bit.ly/2WgLBWk>. 

https://www.dropbox.com/sh/rst2sy211b99f6o/AABipptZnn3N4QbZT0vOmvuVa?dl=0
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Checklist de 

Porto 
Concreto PORTO, J. V. A.; BARBOSA, H.; 

WANGENHEIM, C. G. VON. Proposta de 

um Checklist de Avaliação de Usabilidade 

de Aplicativos Android no Contexto 

Educacional. p. 870–879, 2018.  

Sim Especialistas 

Questionário de 

Silva e Batista 
Concreto DA SILVA, MONIELLE GOMES; 

BATISTA, S. C. F. Metodologia De 

Avaliação: Análise Da Qualidade De 

Aplicativos Educacionais Para Matemática 

Do Ensino Médio. Revista Novas 

Tecnologias na Educação, v. 13, n. 2, p. 1–

10, 2015.  

Sim Professores 

PETESE 

(Pedagogical 

Ergonomic Tool 

for Educational 

Software 

Evaluation) 

Concreto COOMANS, S.; LACERDA, G. S. 

PETESE, a Pedagogical Ergonomic Tool 

for Educational Software Evaluation. 

Procedia Manufacturing, v. 3, n. Ahfe, p. 

5881–5888, 2015.  

Sim Especialistas 

Heuristics 
Evaluation 

Strategy 

Concreto ZAIBON, S. B.; SHIRATUDDIN, N. 
Heuristics evaluation strategy for mobile 

game-based learning. 6th IEEE 

International Conference on Wireless, 

Mobile and Ubiquitous Technologies in 

Education, WMUTE 2010: Mobile Social 

Media for Learning and Education in 

Formal and Informal Settings, p. 127–

131, 2010.  

Sim Usuários 
(alunos, 

professores e 

tutores) 

TUP Model Concreto BEDNARIK, R. et al. Development of the 

TUP model - Evaluating educational 

software. Proceedings - IEEE 

International Conference on Advanced 

Learning Technologies, ICALT 2004, p. 

699–701, 2004.  

Sim Professores 

MAQSEI 

(Metodologia de 

Avaliação de 

Qualidade de 

Software 

Educacional 

Infantil) 

Concreto PAULA, A. et al. MAQSEI - uma 

Metodologia de Avaliação de Qualidade de 

Software Educacional Infantil. Language, 

p. 356–365, 2003.  

Sim Profissionais 

da área de 

educação, 

informática e 

afins 

MEEGA+ Concreto G. Petri, C. G von Wangenheim and A. F. 

Borgatto: MEEGA+: An Evolution of a 

Model for the Evaluation of Educational 

Games. Technical report 

INCoD/GQS.03.2016.E, Version 1.0, ISSN 

2236-5281 (2016) 

Sim Alunos, 

professores, 

tutores e 

especialistas 

Avaliação 

ergonômico-

pedagógica 

Concreto NUNES, R.; SANTOS, I. A importância da 

avaliação ergonômico-pedagógica de 

aplicativos educacionais e os desafios 

encontrados no campo da aprendizagem 
móvel. n. Cbie, p. 41, 2018. 

Sim Alunos, 

professores, 

tutores e 

especialistas 
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MoLEva Concreto SOAD, Gustavo; BARBOSA, Ellen 

Francine. MoLEva: Um Método de 

Avaliação de 
Qualidade para Aplicativos Educacionais 

Móveis. In SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 

QUALIDADE DE SOFTWARE, 16., 2017, 

p. 91-105. 

Sim Especialistas 

Método de Lúlia e 

Simões 
Concreto VIEIRA, M.; SIMÕES, L.; BARRETO, A. 

AVALIAÇÃO DE SOFTWARE 

EDUCATIVO : ASPECTOS 
PEDAGÓGICOS E TÉCNICOS. [s.d.].  

Sim Professores 

Método de 

Barbosa 
Concreto Barbosa, G.; Oliveira, E.; D’Carlo, D. 

(2016) “Usabilidade em aplicativos móveis 

educacionais: Um conjunto de heurísticas 

para avaliação”. Anais do XXVII Simpósio 

Sim Especialistas e 

usuários. 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Apenas 12 dos 20 métodos encontrados estabeleciam os critérios desejados: ser um 

método  concreto, ou seja, método claramente definido, estar disponível gratuitamente para 

acesso dos usuários, avaliar uma tecnologia M-learning, e não E-learning, e especificar na 

publicação onde o método está inserido quais características, critério ou subcritério de 

qualidade o método atende. 

Os métodos apresentados na Tabela 4 foram considerados na criação de um guia 

para obter uma base de dados a partir de uma extração de dados desses métodos, como: 

características, critérios que eles avaliam e o público-alvo para o qual o método é destinado. Os 

métodos e suas informações são a base para a construção do guia. 
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7 CRIAÇÃO DO GUIA 

Com base no trabalho de Soad, Filho e Barbosa (2015), foram identificadas as 

características, os critérios e subcritérios para tecnologias de software M-learning.  

Além disso, foram definidos todos os critérios que cada método contempla. Sendo 

assim,  foi possível criar uma tabela relacional5 entre os métodos encontrados e os critérios que 

cada método avalia, pois existiam critérios com nomes diferentes, mas com a mesma definição 

e critérios que não foram definidos por Soad, Filho e Barbosa (2015), para esses que não tinham 

definições foram inseridas na tabela sua definição por meio de pesquisas na literatura. 

Em seguida, criou-se um mapa mental6 para cada critério de avaliação de qualidade 

para tecnologias de software M-learning com o objetivo de garantir que a tabela relacional foi 

desenvolvida corretamente. Visto que tem critérios que possui vários termos, mas com a mesma 

definição. Ajudou também a garantir que todos os métodos foram analisados e extraídos os 

dados corretamente. Os mapas mentais representou melhor todas essas informações, pois são 

diversos critérios de qualidade para cada característica e vários subcritérios para cada critérios. 

Com isso, a visibilidade por meio das figuras dos mapas, proporcionou a autora um maior nível 

de segurança sobre as informações prestadas através da tabela do excel, que futuramente, serviu 

como base para a criação do guia.  

Os mapas mentais ficaram organizados da seguinte forma: um mapa mental apenas 

com as características nas quais os critérios de qualidade para tecnologias M-learning estão 

inseridos, como mostra na Figura 4; quatro mapas mentais, cada um referente a uma 

característica, contendo neles os critérios, os subcritérios, os métodos/referências que os 

contemplam na sua avaliação e suas respectivas definições; e por fim, para ser mais legível, 26 

mapas mentais, um para cada critério. Ao todo, foram criados 31 mapas mentais e todos estes 

estão disponíveis no Dropbox e podem ser acessados pelo endereço eletrônico: 

<https://bit.ly/2Xmbi3Y>. 

                                                
5 Critérios de Soad e suas descrições X Métodos. Disponível em: <https://bit.ly/31ckJ8K> 
6 Mapas Mentais das características e critérios que avaliam tecnologias de software M-learning. Disponível em: 

<https://bit.ly/2Xmbi3Y> 

https://bit.ly/2Xmbi3Y
https://www.dropbox.com/s/o6pdy2ny8r95qm7/Crit%C3%A9rios%20de%20Soad%20e%20suas%20descri%C3%A7%C3%B5es%20x%20m%C3%A9todos.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d2amzau0gc43qhg/AADVAXT0YHKWyNO3heCgtV9Fa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/d2amzau0gc43qhg/AADVAXT0YHKWyNO3heCgtV9Fa?dl=0
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Figura 4 - Mapa Mental das características de qualidade para tecnologias M-learning. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A seguir, a Figura 5 mostra um dos vinte e seis mapas mentais de critérios. Este 

mapa mental representa o critério de portabilidade, que é um dos critérios das características 

técnicas. A facilidade de instalação/instalabilidade, por exemplo, é um subcritério de 

portabilidade, contendo as respectivas definições e os métodos que os avaliam. Esse exemplo 

mostra que o critério de potabilidade, contém 5 subcritérios que são: atualização e configuração, 

adaptação de dispositivos ou adaptabilidade (exemplo de subcritério que possui sinônimo), 

sucesso de instalação, facilidade de instalação ou instabilidade e substituibilidade. Em cada 

critério e subcritério é mostrado por quais métodos eles são avaliados (definido por faz parte).   

O subcritério facilidade de instalação é avaliado pelo Checklist de Soad (SOAD et al., 2016), 

que possui a mesma definição em MoLEva (SOAD e BARBOSA, 2017), porém com um nome 

diferente que é instalabilidade. 
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Figura 5 - Exemplo do critério portabilidade e subcritérios facilidade de 

instalação/instalabilidade. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Contudo, de acordo com Silva e Batista (2015), um aplicativo não tem 

obrigatoriedade em conter todas as características de qualidade, e sim, ter a qualidade necessária 

para o alcance de seus propósitos e satisfação de seus usuários. Entretanto, existe a necessidade 

de se avaliar a qualidade dessas aplicações por meio dos critérios desejáveis por cada avaliador. 

Por isso a pretensão de se criar um guia que direciona ao método adequado. 

Com todas as informações colhidas, sobre os métodos de avaliação selecionados, e 

com o conjunto definido de critérios e subcritérios de qualidade para a avaliação de tecnologias 

de software M-learning, foi possível iniciar a criação do guia. Com isso, os avaliadores 

conseguem identificar qual método deve ser utilizado para avaliar um conjunto determinado de 

critérios, quais critérios de qualidade cada método contempla, público-alvo dos métodos e em 

qual publicação o método está descrito.  

O guia foi desenvolvido no Excel por meio de filtros em uma tabela dinâmica. 

Como mostra na Figura 6, a tabela contém quatro colunas, sendo elas de característica, 

critério/subcritério, método que avalia e público-alvo do método. Os critérios e subcritérios 

ficaram na mesma coluna, porque existem critérios de um método que são considerados 
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subcritérios de outro método e vice versa. Foram adicionados filtros (veja a Figura 7) para cada 

coluna, permitindo a filtragem das informações por meio de um conjunto de critérios, pelo 

público-alvo e/ou características dos métodos. Atualmente, o guia7 está disponível para 

download no Dropbox, mas, futuramente, pretende-se disponibilizá-lo em uma página web e/ou 

aplicativo móvel. 

Figura 6 - Tabela dinâmica utilizada na criação do guia. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

                                                
7 Guia de métodos que avaliam critérios de qualidade de tecnologias M-learning: Disponível em: 

<https://bit.ly/31053VU> 

https://www.dropbox.com/s/8ccij158v18ma95/Guia%20de%20m%C3%A9todos%20que%20avaliam%20crit%C3%A9rios%20de%20qualidade%20de%20tecnologias%20M-learning.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8ccij158v18ma95/Guia%20de%20m%C3%A9todos%20que%20avaliam%20crit%C3%A9rios%20de%20qualidade%20de%20tecnologias%20M-learning.xlsx?dl=0
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Figura 7 - Filtros para sugerir os métodos 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Para o guia sugerir o método adequado aos requisitos de busca do avaliador, é 

preciso que seja selecionado pelo menos uma opção de um dos filtros, ou seja, o avaliador 

decide se quer buscar o método adequado por meio de 3, 2 ou apenas 1 dos atributos e seleciona 

os botões dos filtros, que contém as opções desejadas. Os atributos são: características, critérios 

e público-alvo. Após a seleção das opções nos filtros, o filtro de método mostra um ou mais 

métodos que atende aos requisitos do avaliador, além de mostrar quais opções cada método 

atende. A Figura 8 mostra que foi selecionada a característica pedagógica, os critérios de 

acompanhamento e aprendizagem, e o público-alvo é o aluno. Como respostas para o que foi 

selecionado no filtro de “método que avalia” é retornado 2 métodos que são adequados para os 

requisitos desejados. 
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Figura 8 - Seleção dos requisitos desejados para a obtenção de um método. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

A Figura 9 mostra que o método “avaliação ergonômico-pedagógica” não avalia o 

critério de aprendizagem, pois ele não é mais exibido nos critérios em destaque no filtro. Desta 

maneira, quando houver mais de um método como saída, o avaliador deve analisar quais 

critérios e características cada método avalia, colocando-os em uma escala de prioridades. 

Somente após essa análise, o avaliador será capaz selecionar o método que é mais relevante ao 

seus interesses, pois é normal um método não avaliar todos os métodos desejados. 
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Figura 9 - Seleção de um método sugerido pelo guia. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

Em virtude da criação do guia, é possível validá-lo por meio de um experimento 

para poder afirmar se o guia cumpre com o que foi proposto. Além disso, será possível encontrar 

eventuais lacunas existente e assim, corrigi-las. 
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8 VALIDAÇÃO DO GUIA 

Com o objetivo de obter uma base sólida de informações sobre o guia, foi realizado 

um experimento. O experimento aconteceu em três etapas: (i) planejamento, (ii) execução e (iii) 

resultados. 

8.1 Planejamento 

O experimento tem como objetivo investigar e validar os pontos positivos e 

negativos do guia com base na percepção de responsáveis por uma avaliação de tecnologia M-

learning. O experimento foi conduzido em uma turma da disciplina de Qualidade de Software 

da Universidade Federal do Ceará (Campus Russas), com a participação de 48 alunos. Os alunos 

desempenharam o papel de responsáveis por avaliar um aplicativo móvel educacional. O guia 

foi utilizado como base para selecionar um método adequado. A escolha dessa turma foi 

estratégica, uma vez que esses estudantes se encaixam na maioria dos perfis do público-alvo 

apontados pelos métodos, como aluno, especialista e tutor.  

Foram criados 10 cenários com o intuito de obter o máximo de situação diferentes, 

ou seja, critérios diferentes sendo buscados, pelos quatro possíveis públicos-alvos, utilizando 

aplicações móveis diferentes e avaliando com objetivos distintos, porém com um escopo 

delimitado e padronizado para que cada equipe tivesse o mesmo grau de dificuldade durante o 

experimento. Os cenários estão disponíveis em Apêndice C.  

O trabalho prático foi definido de modo que cada equipe era responsável por 

realizar o teste com o usuário, sendo o usuário da aplicação  de outra equipe. Essa informação 

também está contida nos cenários. 

Para validar o guia, foi criado um questionário. Esse questionário foi baseado no 

modelo de aceitação de tecnologia desenvolvido por Venkatesh e Bala (2008), o Technology 

Acceptance Model 3 (TAM3). Esse modelo procura prognosticar a adoção e a utilização de 

cada indivíduo à novas tecnologias de informação. O questionário criado possui 11 afirmações, 

e 3 dos 16 indicadores, estão organizados da seguinte forma: 4 afirmações de percepção sobre 

utilidade; 4 afirmações de percepção sobre facilidade de uso; e, 3 afirmações de intenção de 

uso. É possível ter acesso ao questionário em Apêndice B. 

Todos os artefatos necessários para a realização do experimento foram 

desenvolvidos nesta etapa e, posteriormente, disponibilizados e entregues para os alunos. 
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8.2 Execução 

Inicialmente, os alunos precisavam se planejar para realizar o teste com usuários. 

Para isso, o planejamento aconteceu no laboratório de Informática I, no horário da aula de 

qualidade de software, como forma de garantir que as equipes iriam selecionar os métodos 

utilizando o guia.  

A turma foi organizada em 10 equipes, sob supervisão da professora e da autora. 

Para cada equipe foi entregue um cenário de avaliação diferente e disponibilizado o guia e as 

publicações onde os métodos estão inseridos. O cenário abrange informações como público-

alvo, a aplicação móvel, o objetivo e seis critérios/subcritérios de qualidade a serem avaliados. 

Os alunos utilizaram o guia e definiram quais métodos seriam usados por cada equipe no 

momento do teste com usuário. Em alguns casos, o guia retornou mais de um método para os 

requisitos desejados pela equipe. Para resolver esse problema, definiu-se uma heurística que 

determinava ao avaliador a seleção do método que atendia o maior número de critérios e/ou 

subcritérios dos quais eram desejáveis. Em caso de ter mais de um método com a mesma 

quantidade de critérios e/ou subcritérios, a escolha era feita de forma aleatória. 

A execução da avaliação aconteceu em um segundo momento, durante a aula e 

supervisionado pela professora e por dois alunos voluntários, ambos estudantes do curso de 

Engenharia de Software. Precisou-se de duas aulas, devido à quantidade de alunos. A turma foi 

organizada de modo que 5 equipes realizaram a execução em um dia e as outras 5 equipes no 

outro dia. A execução da avaliação aconteceu em uma sala de aula, onde a professora 

supervisionou durante os dois dias, contendo 3 equipes por dia, e, em paralelo, em outra sala 

de aula, supervisionado cada dia por um dos alunos voluntários, contendo 2 equipes por dia. A 

avaliação aconteceu de modo que uma determinada equipe era responsável pela 

avaliação/inspeção, onde seu papel era aplicar o método de avaliação, enquanto outra equipe 

participante utilizava a aplicação.  

Por fim, em um terceiro momento, durante a aula de qualidade de software, as 

equipes apresentaram o trabalho à turma. Depois de todas as apresentações, cada integrante das 

equipes avaliou o guia por meio de um questionário. O questionário foi aplicado pela professora 

da turma que também é orientadora deste trabalho. Além das 11 afirmações, com grau de 

concordância por meio da escala de Likert de 7 pontos variando de “concordo totalmente” a 

“discordo totalmente” com uma opção neutra “Neutro (nem concordo, nem discordo)”, o 

questionário também tem uma questão aberta para sugestões.  
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8.2 Resultados 

Os resultados obtidos como feedback da utilização do guia foram inseridos no 

Gráfico 1, no qual é possível observar que o guia teve um número positivo de aceitação pelos 

alunos. 

Gráfico 1 - Apresentação do resultado das afirmações do questionário.  

 
Fonte: elaborado pelo autor. 

O resultado das 4 primeiras afirmações é sobre percepção da utilidade mostra que 

os alunos concordam que o guia é útil, melhorando o desempenho, aumentando a produtividade 

de forma eficaz. Todos os alunos (100% da turma) concordaram com a afirmação 4 “Considero 

o guia útil”. As outras 3 afirmações, a 1,2 e 3 possui um índice muito baixo de discordância, 

não passando de 4,6%, ou seja, mais de 95% da turma reconhecem a utilidade do guia.   

Sobre a percepção da facilidade de uso, o gráfico mostra que de modo geral, os 

alunos possuíam uma boa interação de uso com o guia. Na afirmação 6 “Utilizar o Guia não 

requer muito esforço mental”, nenhum aluno discordou. Entretanto, 2,3% da turma não soube 

responder, nem concordando e nem discordando com a afirmação. Por outro lado, 7,0% dos 

alunos responderam de discordam parcialmente que a interação com o guia foi clara e 

compreensível e, em geral, 9,3% da turma discordaram sobre a afirmação 7 “O guia é fácil de 

usar”. Todavia, mais 83% da turma respondeu de forma positiva que utilizar do guia é fácil. 
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Em relação a intenção de uso do guia, a maior parte dos alunos responderam tem 

intenção de usar o guia, inclusive, futuramente, e que preferem utilizar o guia que buscar na 

literatura por um método que se adeque aos seus requisitos de busca. Em média, 8,6 dos alunos 

nem concordaram e nem discordaram com as afirmações. Sendo o indicador com mais respostas 

neutras. Por fim, mais de 80% da turma respondeu que concorda totalmente, concorda 

amplamente ou concorda parcialmente com todas as afirmações. 

As sugestões dos alunos estão inseridas na Quadro 1. Além das sugestões, os alunos 

narraram experiências positivas que são apresentadas na Quadro 2, experiências negativas 

inseridas na Quadro 3 e apresentaram afirmações sobre o guia, exibidas na Quadro 4. 

Quadro 1 - Sugestões dos participantes do experimento. 

Sugestões 

“Tornar a utilização do guia mais acessível, pois só foi possível utilizar o guia com o excel.” 

- P1 

“Seria interessante deixar mais claro como utilizar o guia. Sugiro um manual de uso que fala 

desde quais programas usar até como escolher os critérios. É interessante também falar como 

usar os subcritérios.” - P3, P8, P9, P12, P18, P20, P24, P26 

“Transformar o Guia em um aplicativo, explicando cada método(sem precisar procurar pelo 

artigo), e que já dê ferramentas (como perguntas e checklist).” - P4, P6, P7 

“O guia poderia ter uma opção para selecionar o método, com maior grau (ou o que está 

tendo, no momento, maior grau), como sugestão para o usuário.” - P5 

“Usar cores diferentes nos filtros.” - P11 

“Acredito  que o guia poderia salvar qual dos métodos conseguiu avaliar mais os critérios 

buscados naquela avaliação.” - P14 

“Uma interface mais atrativa e com maior clareza nas funcionalidades seria uma boa.” - P16, 

P21 

“Informar se os métodos sugeridos são adequados para avaliar alguns critérios ou se somente 

todos os critérios forem avaliados pelo método.” - P17 

“Maior acessibilidade ao guia em termos de acesso ou até mesmo ajudar a pessoas com 

necessidades.” - P18 

“O guia poderia sugerir caso existam duas ou mais técnicas, qual a melhor para algum 

parâmetro, como tempo, facilidade de aplicação e etc. Isso caso as técnicas avaliem 

características iguais.” - P22 

“Melhorar a filtragem para resolver o problema de selecionar melhor o método.” - P25 
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“O guia poderia especificar qual o nível de sucesso de cada método utilizado, ou ter uma 

forma de quantificar a utilidade de cada método com o uso de exemplos de uso.” - P27 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Por  meio das sugestões dos avaliadores, é possível perceber a necessidade de criar 

uma manual, explicando o objetivo do guia e como cada filtro no excel funciona e um passo a 

passo com diversos exemplos de utilização do guia. Outra necessidade que já havia sido 

pensada, foi sobre transformar o guia em uma aplicação móvel ou web, pois com essa ação, 

várias lacunas que existem no guia atual seriam resolvidas como interface mais atrativa, com 

cores mais dinâmicas, obter um resultado para a busca de forma mais precisa e explicar um 

eventual caso de ter mais de um resultado (acurácia). Em casos do guia sugerir mais de um 

método é interessante mostrar o grau de abrangência que cada método tem sobre os critérios 

buscados, em porcentagem, ou seja, o total dos critérios selecionados dividido pelo número de 

critérios que cada método avalia. 

Quadro 2 - Experiências positivas dos participantes do experimento. 

Experiências Positivas 

“Como um todo, o guia serviu muito bem ao que se propôs.” - P2, P21, P23 

“O guia cumpre com o que promete, ajudando a achar um método por meio de filtro sem 

perder tempo procurando o que mais se adeque.” - P6 

“O guia é muito fácil e claro de utilizar” - P8, P13 

Fonte: elaborada pelo autor. 
 

Quadro 3 - Experiência negativas dos participantes do experimento. 

Experiências Negativas 

“Teve um problema com o tempo de resposta , mas pode ter sido por conta do computador. 

O principal problema em usar foi com os botões, não ficava tão claro como utilizar.” - P2 

“No início foi um pouco difícil de saber como selecionar os critérios.” - P3, P9, P24 

“Utilizar os filtros do guia são difíceis, como por exemplo: no entendimento do método de 

avaliação, como funciona os filtros, a metodologia é bastante complexa” - P6, P10, P11, 

P15, P21 

“As cores não deixavam claros o que estava selecionado ou não.” - P11  

“Planilha confusa de entender o que tem que ser feito para usar o guia.” - P19 
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“Depois de ver a apresentação dos outros métodos, vi que eles também serviriam (ou até 

mesmo serviriam melhor) para avaliar o cenário que nos foi dado.” - P25 

Fonte: elaborada pelo autor. 

Sobre as experiências, elas foram bem diversificadas. Alguns alunos disseram que 

a planilha estava confusa, que tiveram dificuldade na utilização do guia e que perceberam que 

o mesmo não mostrou ao avaliador o melhor método a se utilizar. Acredita-se que os critérios 

definidos no cenário podem ter influenciado para isso. Entretanto, outros alunos disseram que 

o guia cumpriu o que se propôs, que o guia é claro, eficiente e fácil de ser utilizado. 

Quadro 5 - Afirmações dos participantes do experimento. 

Afirmações 

“Por ser em excel ele deixa a desejar na sua usabilidade” - P6 

“A limitação que só está no excel.” - P7 

“Por ser no excel, poucas pessoas possuem o domínio dessa ferramenta” - P26 

Fonte: elaborada pelo autor. 

As afirmações são as maiores evidências de que o maior problema encontrado no 

guia foi a tecnologia utilizada para o seu desenvolvimento, o excel. Os avaliadores apontam 

que muitos alunos não dominam a ferramenta, o que causou  a adversidade no uso do guia. É 

possível deduzir que para os avaliadores que tiveram uma experiência positiva, esses tinham 

familiaridade e um bom conhecimento sobre o excel. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E TRABALHOS FUTUROS 

Este trabalho teve como principal objetivo criar um guia para que usuários possam 

selecionar o método mais adequado conforme os requisitos da sua avaliação de forma rápida e 

prática. A elaboração do trabalho se deu a partir de um estudo para identificação dos métodos 

existentes na literatura, das características, critérios e subcritérios que cada método avalia e da 

definição de todos os critérios e subcritérios que uma aplicação M-learning deve apresentar. 

Após desse estudo, foi possível criar o guia. Em seguida, o guia foi validado de acordo com a 

experiência de uso de cada avaliador. 

Visto que os métodos não precisam atender a todos os critérios e subcritérios 

existentes, o guia promove a escolha de um método existente na literatura que mais se adequa 

aos critérios de busca do avaliador. Como trabalho futuro é sugerido realizar um mapeamento 

sistemático que cubra mais métodos de avaliação para tecnologias de software M-learning, já 

que foi analisado somente um conjunto inicial de artigos.  

Certamente,  após o guia cobrir um número maior de métodos, a sugestão irá ter o 

grau de veracidade maior sobre qual método se adequa mais aos requisitos buscados pelos 

avaliadores do que a sugestão dada atualmente. 

Outro trabalho futuro, é a criação de uma aplicação que permita uma melhor 

interação com o usuário, possibilitando maior usabilidade, acessibilidade, ajuda e 

documentação, design de interação, manutenibilidade, feedback, entre outros. Com o critério 

de qualidade de ajuda e documentação, é possível sanar o problema de precisar desenvolver um 

manual, sugerido pelos alunos avaliadores. O design de interação permite a interação humano-

computador ser mais eficiente e satisfatória, além de maximizar a usabilidade tão desejada pelos 

usuários. A manutenibilidade permite, futuramente, a inserção de novos métodos de avaliação 

para tecnologias de software M-learning de forma rápida e prática. Por fim, após a criação de 

uma aplicação móvel, desktop ou web para o guia, é possível melhorar o desempenho do guia 

referente a otimização do uso dos recursos disponíveis. 
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APÊNDICE A – MÉTODOS DE AVALIAÇÃO PARA TECNOLOGIAS DE SOFTWARE 

M-LEARNING. 

Método de 

avaliação 
Tipo de 

método 
Referência Dispon

ível? 
Público alvo 

Checklist de 

SOAD 
Concreto SOAD, G. W. et al. Quality Evaluation of 

Mobile Learning Applications. Frontiers in 

Education Conference (FIE), 2016 IEEE, 

p. 1–8, 2016.  

Sim Especialistas 

Checklist de 

PORTO 
Concreto PORTO, J. V. A.; BARBOSA, H.; 

WANGENHEIM, C. G. VON. Proposta de 

um Checklist de Avaliação de Usabilidade 

de Aplicativos Android no Contexto 

Educacional. p. 870–879, 2018.  

Sim Especialistas 

Método de 

avaliação 

para Ava 

Ad-hoc RIBEIRO, F. B. V.; TODESCAT, M.; 

JACOBSEN, A. DE L. Avaliação De 

Ambientes Virtuais De Aprendizagem: 

Uma Reflexão Sobre O Modelo 

Interacionista E Construtivista. Revista 

Novas Tecnologias na Educação 

(RENOTE), v. 13, n. 2, p. 1–10, 2015.  

Sim Educadores, gestores e 

especialistas 

Taxonomias 

para 
classificar 

aplicativos  

Ad-hoc ANTONIO, M.; LEITE, P.; JACKELLINY, 

S. M-learning and chemistry technical 
education : mobile applications 

classification and assessment Artigo M- 

Learning no ensino técnico de química : 

classificação e avaliação de aplicativos 

móveis . v. 9, p. 24–34, 2017.  

Sim Professores 

Questionário 

de Silva e 

Batista 

Concreto DA SILVA, MONIELLE GOMES; 

BATISTA, S. C. F. Metodologia De 

Avaliação: Análise Da Qualidade De 

Aplicativos Educacionais Para Matemática 

Do Ensino Médio. Revista Novas 

Tecnologias na Educação, v. 13, n. 2, p. 1–

10, 2015.  

Sim Professores 

Método 

REEVES 
Concreto Campos, G. H. B. (1989). “Construção e 

validação de ficha de avaliação de produtos 

educacionais para microcomputadores”. 

Dissertação de Mestrado – Faculdade de 

Educação, Universidade Federal do Rio de 

Janeiro. p.110. 

Não Qualquer pessoa que 
possua conhecimento na 

ferramenta que será 

avaliada 

PETESE 

(Pedagogical 

Ergonomic 

Tool for 

Educational 

Concreto COOMANS, S.; LACERDA, G. S. 

PETESE, a Pedagogical Ergonomic Tool 

for Educational Software Evaluation. 

Procedia Manufacturing, v. 3, n. Ahfe, p. 

5881–5888, 2015.  

Sim Especialistas 
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Software 

Evaluation) 

SUS 

(System 

Usability 

Scale 

Rafael) 

Concreto BOUCINHA, R. M.; TAROUCO, L. M. R. 

Avaliação de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem com o uso do SUS - System 

Usability Scale Rafael. Revista Novas 

Tecnologias em Educação, v. 11, n. 3, p. 

10, 2011.  

Sim Alunos 

Heuristics 

Evaluation 

Strategy 

Concreto ZAIBON, S. B.; SHIRATUDDIN, N. 

Heuristics evaluation strategy for mobile 

game-based learning. 6th IEEE 

International Conference on Wireless, 

Mobile and Ubiquitous Technologies in 

Education, WMUTE 2010: Mobile Social 

Media for Learning and Education in 

Formal and Informal Settings, p. 127–

131, 2010.  

Sim Usuários (alunos, 

professores e tutores) 

EGameFlow Concreto FU, F. L.; SU, R. C.; YU, S. C. 

EGameFlow: A scale to measure learners’ 

enjoyment of e-learning games. Computers 

and Education, v. 52, n. 1, p. 101–112, 

2009.  

Sim Usuários (alunos, 

professores e tutores) 

TUP Model Concreto BEDNARIK, R. et al. Development of the 

TUP model - Evaluating educational 

software. Proceedings - IEEE 

International Conference on Advanced 
Learning Technologies, ICALT 2004, p. 

699–701, 2004.  

Sim Professores 

MAQSEI 

(Metodologi

a de 

Avaliação de 

Qualidade 

de Software 

Educacional 

Infantil) 

Concreto PAULA, A. et al. MAQSEI - uma 

Metodologia de Avaliação de Qualidade de 

Software Educacional Infantil. Language, 

p. 356–365, 2003.  

Sim Profissionais da área de 

educação, informática e 

afins 

LORI 

(Learning 

Object 
Review 

Instrument) 

Concreto Nesbit, J; Belfer, K; Leacock, T. (2002). 

“Learning Object Review Instrument 

(LORI)”, 
http://cenlinu1.centennialcollege.ca/aahs/L

ORI/help.php. 

Não - 

Bloom’s 

taxonomy 
Ad hoc ANDERSON, L. W.; KRATHWOHL, D. 

R. A taxonomy for learning, teaching, and 

assessing: A revision of Bloom’s taxonomy 

of educational objectives. Theory Into 

Practice, v. Complete e, p. xxix, 352 p., 

2001.  

Sim Alunos, professores, 

tutores e especialistas 

http://cenlinu1.centennialcollege.ca/aahs/LORI/help.php
http://cenlinu1.centennialcollege.ca/aahs/LORI/help.php
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TICESE 

(Técnica de 

Inspeção de 

Conformida

de 

Ergonômica 

de Software 

Educacional) 

Concreto Gamez, L. TICESE. (1998). “Técnica de 

inspeção de conformidade ergonômica de 

software educacional”. Dissertação de 

Mestrado submetida à Universidade do 

Minho. Portugal. 

http://www.labiutil.inf.ufsc.br/estilo/Ticese.

htm 

Sim, 

porém 

em 

format

o PS  

Especialistas 

Mucchielli - - Não - 

MEEGA+ Concreto G. Petri, C. G von Wangenheim and A. F. 

Borgatto: MEEGA+: An Evolution of a 

Model for the Evaluation of Educational 
Games. Technical report 

INCoD/GQS.03.2016.E, Version 1.0, ISSN 

2236-5281 (2016) 

Sim Alunos, professores, 

tutores e especialistas 

Crowd 

sourcing 
Ad hoc KHAN, A. I.; AL-KHANJARI, Z.; 

SARRAB, M. Crowd sourced evaluation 

process for mobile learning application 

quality. Proceedings - 2017 2nd 

International Conference on Information 

Systems Engineering, ICISE 2017. 

Anais...2017 

Sim Usuários: alunos, 

instrutores e 

administradores de 

aplicativos 

Desenvolvedores: 

desenvolvedores, 

analistas, engenheiros de 

teste de software e 

especialistas em 

domínios de aplicativo 

FASE 

(Ferramenta 

Especialista 
para 

Avaliação de 

Software 

Educacional) 

Concreto Webber, C., Boff, E., & Bono, F. (2009). 

Ferramenta Especialista para Avaliação de 

Software Educacional. In Anais do Simpósio 
Brasileiro de Informática na Educação (Vol. 

1, No. 1). 

Sim Especialistas 

O modelo 

ARCS de 

Keller 

- - Não - 

Avaliação 

ergonômico-

pedagógica 

Concreto NUNES, R.; SANTOS, I. A importância da 

avaliação ergonômico-pedagógica de 

aplicativos educacionais e os desafios 

encontrados no campo da aprendizagem 

móvel. n. Cbie, p. 41, 2018. 

Sim Alunos, professores, 

tutores e especialistas 

MoLEva 

(Método de 
Avaliação de 

Qualidade) 

Concreto SOAD, Gustavo; BARBOSA, Ellen 

Francine. MoLEva: Um Método de 
Avaliação de Qualidade para Aplicativos 

Educacionais Móveis. In SIMPÓSIO 

BRASILEIRO DE QUALIDADE DE 

SOFTWARE, 16., 2017, p. 91-105. 

Sim Especialistas 
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APÊNDICE B – AVALIAÇÃO DO USO DO GUIA. 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Nome: ____________________________________________________________________________________ 

Por gentileza, para cada afirmativa a seguir, marque o valor correspondente à sua opinião sobre o Guia 
para podermos identificar se o uso do Guia trouxe benefícios satisfatórios aos usuários. Os dados obtidos neste 

questionário serão anônimos e as informações sigilosas. 

Percepção sobre utilidade 

  Concordo 

Totalmente 
Concordo 

Amplamente 
Concordo 

Parcialmente 
Neutro 

(nem 

concordo, 

nem 

discordo) 

Discordo 

Parcialmente 
Discordo 

Amplamente 
Discordo 

Totalmente 

O uso do Guia iria 
melhorar meu 
desempenho na busca 

por um método que 
avalie critérios de 
qualidade de tecnologias 
M-learning (acredito ter 
encontrado um método 
adequado aos meus 
critérios de avaliação em 
um tempo menor do que 

levaria sem usar esta 
abordagem). 

              

O uso do Guia na busca 
por um método que 
avalie critérios de 
qualidade de tecnologias 
M-learning iria aumentar 

minha produtividade. 

              

O uso do Guia iria 
melhorar minha eficácia 
na busca por um método 
que avalie critérios de 
qualidade de tecnologias 

M-learning (acredito ter 
encontrado um método 
mais completo do que 
encontraria sem usar esta 
abordagem). 

              

Considero o Guia útil 

para buscar um método 
que avalie critérios de 
qualidade de tecnologias 
M-learning. 
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Percepção sobre facilidade de uso 

Minha interação com o 
Guia é clara e 
compreensível. 

              

Utilizar o Guia não 
requer muito esforço 
mental. 

              

O Guia é fácil de usar.               

Considero fácil utilizar o 
Guia para buscar um 
método que avalie 
critérios de qualidade de 
tecnologias M-learning. 

              

Intenção de uso 

Supondo que eu tenha 
acesso ao Guia, eu tenho 

a intenção de utilizá-lo. 

              

Dado que eu tenha acesso 
ao Guia, eu prevejo que 
iria utilizá-lo. 

              

Eu preferiria usar o Guia 
do que pesquisar na 
literatura para encontrar 
por um método que se 

adeque aos meus 
critérios de avaliação. 

              

  

●        Sugestões de melhoria no Guia (seus comentários nos auxiliarão a melhorar a eficácia do Guia 

no apoio da avaliação de tecnologias M-learning): 

  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – CENÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DO EXPERIMENTO. 
Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 1 

Equipe participante da avaliação: Equipe 2 

 

Cenário 1 

Suponha que você é um(a) especialista em critérios de qualidade de softwares e deseja avaliar 

a aplicação móvel Wattpad - serviço que oferece acesso a uma plataforma digital com milhares 

de livros e contos gratuitos - com foco na aprendizagem, na portabilidade da aplicação para que 

usuários não tenham problema quando acessarem o aplicativo em outro dispositivo móvel, e 

também  na colaboração, permitindo um maior relacionamento entre os usuários. Os 

critérios/subcritérios que serão avaliados são: 

 Ganhar conhecimento 

 Processos educativos e aprendizagem definidos 

 Atividades instrucionais 

 Interação entre usuários 

 Colaboração 

 Adaptação do dispositivo 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 

 

 
 

Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 2 

Equipe participante da avaliação: Equipe 3 

 

Cenário 2 
Suponha que você é um(a) especialista em critérios de qualidade de softwares e deseja avaliar 

a aplicação móvel Semper - serviço em que o usuário desbloqueia o celular resolvendo questões 

de matemática, idiomas ou conhecimentos gerais - com foco na aprendizagem e na segurança 

para que usuários tenham acesso a aplicação de modo seguro e privado, garantindo que 

somentes pessoas autorizadas podem ter acesso.  Os critérios/subcritérios que serão avaliados 

são: 

 Acesso 

 Integridade 

 Confiabilidade 

 Atividades educacionais 

 Adaptabilidade 

 Estilo de aprendizagem 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 
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Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 3 

Equipe participante da avaliação: Equipe 4 

 

Cenário 3 
Suponha que você é um(a) especialista em critérios de qualidade de softwares e deseja avaliar 

a aplicação móvel EDU.app - serviço que reúne o conteúdo do YouTube EDU com vídeos-

aulas temáticas e tem foco no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) - com foco no aspecto 

pedagógico de aprendizagem e na usabilidade. Os critérios/subcritérios que serão avaliados são: 

 Aprendizagem 

 Adaptação ao contexto 

 Homogeneidade do layout 

 Navegação 

 Continuidade 

 Atenção focada 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 

 

 
 

Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 4 

Equipe participante da avaliação: Equipe 5 

 

Cenário 4 

Suponha que você é um(a) professor(a) e quer utilizar ou passar para seus alunos estudarem 

inglês com a ajuda da aplicação móvel Duolingo - plataforma colaborativa que permite o 

aprendizado de línguas estrangeiras - para isso você deseja avaliar a usabilidade da aplicação 

com foco no design da interface. Os critérios/subcritérios que serão avaliados são: 

 Usabilidade  

 Requisitos mínimos 

 Atração/motivação 

 Ajuda e/ou Documentação 

 Layout  

 Design de interface 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 
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Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 5 

Equipe participante da avaliação: Equipe 6 

 

Cenário 5 
Suponha que você é um(a) professor(a) e quer utilizar ou passar para seus alunos estudarem 

para o vestibular com a ajuda da aplicação móvel EstudaVest - serviço que oferece ao usuário 

um ambiente repleto de questões do ENEM, provas de vestibulares de diversas universidades 

do Brasil e simulados para testar seus conhecimentos - para isso você deseja avaliar o critério 

de aprendizagem e se o conteúdo apresentado é de qualidade. Os critérios/subcritérios que serão 

avaliados são: 

 Conteúdo 

 Controle e autonomia do usuário 

 Elementos multimídia  

 Aprendizagem  

 Conhecimento na hora certa 

 Avaliação 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 

 

 
 

Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 6 

Equipe participante da avaliação: Equipe 7 

 

Cenário 6 

Suponha que você é um(a) aluno(a) e quer utilizar a aplicação móvel TED - serviço que organiza 

conferências sobre os mais variados assuntos na Europa, Ásia e Estados Unidos -  para auxiliar 

no seus estudos e para isso você deseja avaliar o app para saber a qualidade do material utilizado 

para o ensino, a usabilidade e se o app é acessível, podendo ser utilizado a qualquer hora e 

qualquer lugar. Os critérios/subcritérios que serão avaliados são: 

 Usabilidade 

 Oportunidade de retornar à atividade em caso de erro 

 Mobilidade 

 Conteúdo 

 Qualidade de conteúdo 

 Diálogos simples e naturais 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 
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Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 7 

Equipe participante da avaliação: Equipe 8 

 

Cenário 7 
Suponha que você é um(a) aluno(a) e quer utilizar a aplicação móvel Perguntados - jogo onde 

os usuários têm como meta: vencer desafios de conhecimentos gerais - porque ele é um jogo e 

ainda vai auxiliar no seus aprendizado de forma divertida. Para isso, você deseja avaliar o app 

para saber se ele motiva o usuário, permitindo competições divertidas, desafios, se foi fácil 

aprender a jogar e se o app permite um aprendizado rápido. Os critérios/subcritérios que serão 

avaliados são: 

 Diversão 

 Atração/motivação 

 Desafio 

 Acessibilidade 

 Aprendizibilidade 

 Efetividade da aprendizagem 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 

 

 
 

Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 8 

Equipe participante da avaliação: Equipe 9 

 

Cenário 8 

Suponha que você é um(a) aluno(a) e quer utilizar a aplicação móvel Turma da Galinha 

Pintadinha - aplicativo que busca ensinar às crianças através de elementos lúdicos e educativos 

- para auxiliar no seus estudos e para isso você deseja avaliar o app para saber os aspectos 

ergonômicos de usabilidade, além da aprendizagem. Os critérios/subcritérios que serão 

avaliados são: 

 Controle do Usuário 

 Mensagens de Erro 

 Atratividade 

 Ajuda e/ou Documentação 

 Acompanhamento 

 Criatividade 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 
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Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 9 

Equipe participante da avaliação: Equipe 10 

 

Cenário 9 
Suponha que você é um(a) tutor(a) e quer utilizar ou passar para alunos estudarem para a 

disciplina de física com a ajuda da aplicação móvel Física Interativa - aplicativo que permite o 

aluno estudar física, ver fórmulas, resolver questões entre outros -  e para isso você deseja 

avaliar se o app possui mobilidade de acesso a qualquer hora e qualquer lugar, se o aprendizado 

pode ser colaborativo para facilitar na orientação do tutor e se o app ajuda os usuários, previne 

deles de cometerem erros e se caso cometerem que eles possam se recuperar do erro 

rapidamente, sem precisar que o usuário faça tudo novamente. Os critérios/subcritérios que 

serão avaliados são: 

 Mobilidade 

 Facilidade de acesso às funcionalidades 

 Proteção de erro do usuário 

 Compartilhamento 

 Ajuda e/ou Documentação 

 Suporte 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 

 

 
 

Equipe responsável pela avaliação/inspeção: Equipe 10 

Equipe participante da avaliação: Equipe 1 

 

Cenário 10 

Suponha que você é um(a) tutor(a) e quer utilizar ou passar para alunos do maternal aprenderem 

o alfabeto com ajuda da aplicação móvel Alfabeto melado - É um divertido jogo educativo onde 

a criança deverá preencher com os dedos todas as letras do alfabeto, dessa forma, auxiliando 

no processo de aprendizado - e para isso você deseja avaliar o app para saber se ele motiva o 

usuário, permitindo competições divertidas, desafios, se foi fácil aprender a utilizar o app e se 

o app permite um aprendizado rápido. Os critérios/subcritérios que serão avaliados são: 

 Diversão 

 Atração/motivação 

 Desafio 

 Acessibilidade 

 Aprendizibilidade 

 Efetividade da aprendizagem 

 

Método encontrado por meio do guia: ____________________________________________ 
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