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Resumo  

Com as mudanças advindas do avanço da tecnologia, diversos setores da sociedade passaram por 

adaptações. O setor educacional, por exemplo, tem recebido fortes influências e, com isso, surgem novas 

configurações de ensino. Softwares Educacionais (SEs) têm sido bastante utilizados nos ambientes 

educacionais. Todavia, desenvolver software para educação não é trivial, pois eles necessitam de um 

conjunto de funcionalidades para atender aos aspectos pedagógicos. Para o melhor de nosso 

conhecimento, não foi encontrado na literatura um processo padrão de desenvolvimento para SEs e, 

consequentemente, a identificação de requisitos específicos a esse domínio pode ficar comprometida. As 

teorias de aprendizagem explicam como ocorre o processo de aprendizagem e, portanto, devem ser usadas 

explicitamente no desenvolvimento dos SEs. Diante desse cenário, alguns questionamentos surgiram: Os 

SEs são fundamentados em teorias de aprendizagem? Quais as teorias de aprendizagem utilizadas em 

SEs? Quais requisitos relacionados aos aspectos pedagógicos são utilizados em SEs? Visando responder a 

essas perguntas, um catálogo de requisitos, intitulado EduCatalog4RE, foi concebido para auxiliar o 

desenvolvimento de SEs na fase de elicitação dos requisitos. O EduCatalog4RE foi desenvolvido a partir 

de um estudo exploratório, configurando-se em uma Revisão Sistemática da Literatura, e foi avaliado por 

especialistas em Informática na Educação. A primeira versão do catálogo foi disponibilizada para 

download através de um site. Para melhorar a apresentação dos requisitos, a segunda versão do catálogo 

foi desenvolvida na forma de um protótipo navegável de telas online. Ambas as versões foram avaliadas 

através de um questionário online. Após os resultados da primeira avaliação, foi possível refinar o 

EduCatalog4RE, incluindo e excluindo requisitos para desenvolver a segunda versão. Os resultados da 

avaliação obtidos com a segunda versão evidenciam a contribuição da proposta na identificação dos 

requisitos para SEs. Além disso, a primeira versão do EduCatalog4RE foi utilizada em uma disciplina de 

mestrado da Universidade Federal do Rio Grande, com o propósito de avaliar SEs, levando em 

consideração as teorias e métodos de aprendizagem disponíveis no catálogo. A professora responsável 

pela disciplina entrou em contato e evidenciou a qualidade do material disponibilizado no catálogo. 

Assim, percebeu-se que a proposta pode ser também utilizada por professores/pesquisadores em 

disciplinas ligadas à tecnologia e a educação, demonstrando o potencial do catálogo não só no 

desenvolvimento de SEs.  

  

Palavras-chave: Softwares educacionais. Teorias da aprendizagem. Catálogo de requisitos. Revisão 

Sistemática da Literatura. 



 

Abstract 

Due to the changes arising from the technology advance, various sectors of the society have been adapted. 

The education sector, for example, has received strong influences and, therefore, new educational settings 

arise. Educational Software (ES) has been widely used in educational environments. However, 

developing software for education is not trivial, because they need a set of features to meet the 

pedagogical aspects. To the best of our knowledge, it was not found in the literature a development 

standard process for ESs and, consequently, the identification of requirements for this domain can be 

compromised. Learning theories explain how the learning process occurs and, therefore, must be 

explicitly used in the development of ESs. In this scenario, some questions appeared: Are ESs based on 

learning theories? Which learning theories are used in SEs? Which requirements related to the 

pedagogical aspects are used in ESs? Aiming at addressing these issues, a catalog of requirements, 

entitled EduCatalog4RE, was designed to assist the development of ESs in the requirements elicitation 

phase. The EduCatalog4RE was developed from an exploratory study, by means of a Systematic 

Literature Review, and it was evaluated by experts from the Informatics in Education area. The first 

version of the catalog was made available to be downloaded from a website. To improve the requirements 

presentation, the second version of the catalog was developed as prototype navigable online screens. Both 

versions were evaluated via an online questionnaire. After the first assessment of the catalog, it was 

possible to refine it, by including and excluding requirements to develop the second version. The results 

obtained from the evaluation of the second version demonstrate the proposal contributes to the 

identification of requirements for ES. In addition, the first version of EduCatalog4RE was used in a 

master's course of the Federal University of Rio Grande, with the purpose of evaluating ESs, taking into 

account the learning theories and methods available in the catalog. The teacher in charge of the discipline 

has contacted the author and highlighted the quality of the material available in the catalog. Thus, it was 

noticed that the proposal can also be used by teachers/researchers in courses related to technology and 

education, demosntrating the potential of the catalog not only in the development of SEs. 
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Capítulo  

1 
1 Introdução 

 

Este capítulo descreve o contexto do presente trabalho, o problema de pesquisa, os 

objetivos e a metodologia utilizada. Por fim apresenta a estrutura da dissertação. 
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1.1 Contexto 

A tecnologia provocou mudanças significativas na sociedade, fazendo com que diversos 

setores ( a exemplo do industrial, cultural e educacional) passassem por adaptações ao longo do 

tempo. Consequentemente, surgiram novas configurações de ensino (SANTAROSA; 

CONFORTO; SCHNEIDER et al., 2013), que apresentam um leque de possibilidades, 

principalmente devido ao acesso rápido às informações. Portanto, é preciso repensar o método do 

“ensino tradicional”, pois apenas as aulas expositivas já não produzem o mesmo efeito no 

aprendizado (AN  et  al.,  2013).  Diante dessa realidade, várias iniciativas surgiram para auxiliar 

o processo de ensino/aprendizagem através da tecnologia, mais especificamente com o uso de 

Softwares Educacionais (ANDRADE et al., 2014; ZENI, 2007; RAABE; SILVA, 2005; SILVA; 

REBOUÇAS, 2011).  

Segundo Valente (1999), a utilização dos computadores na educação iniciou nos anos 60 

nos Estados Unidos, principalmente nas atividades que envolviam cálculo. Após a disseminação 

dos computadores, as instituições de ensino começaram a aderir ao seu uso, surgiram também os 

jogos, as linguagens de programação e os softwares específicos (Ex: texto e planilha).  

Atualmente os softwares educacionais apresentam recursos hipermídia, inteligência 

artificial, entre outros, e podem ser explorados pelos professores de várias maneiras. Assim, não 

é fácil desenvolver esses softwares sem ajuda de uma equipe multidisciplinar, pois é preciso 

identificar um conjunto de funcionalidades pedagógicas, além dos requisitos técnicos 

(GIRAFFA; MARCZAK; PRIKLADNICKI, 2005). 

Todo software é composto por uma série de requisitos que descrevem os serviços 

fornecidos pelo sistema e as suas restrições operacionais (SOMMERVILLE, 2011). Porém, 

identificar os requisitos de um software não é uma tarefa simples; caso isso seja realizado de 

forma indevida, o software não atenderá às necessidades dos usuários, o que implica dizer que 

esses erros deverão ser corrigidos, demandando mais tempo e custo.  

A Engenharia de Requisitos (ER) é uma das principais etapas no processo de 

desenvolvimento do software, pois ela procura entender o problema e as necessidades do cliente 

(KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998). O engenheiro de software é responsável por identificar 

os requisitos do sistema, tarefa que pode ser realizada de várias formas, como, por exemplo, 

através de entrevista. Porém, sabe-se que nem sempre essa técnica sozinha é eficaz, pois vários 

aspectos importantes do sistema podem não ser identificados. Portanto, segundo Gomes e 

Wanderley (2003): “a maior dificuldade parece estar relacionada a listar um conjunto adequado 

de requisitos[...]”.  

 O Software Educacional deve ser projetado para promover a aprendizagem considerando 

objetivos pedagógicos (TCHOUNIKINE, 2011). Um dos diferenciais dos softwares educacionais 
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em relação aos softwares comuns é o fato de lidar com as necessidades do usuário relacionadas à 

aprendizagem (GOMES; PADOVANI, 2005).  

Conforme a visão de Lins (2007): 

 “As características que distinguem um software educacional são o seu 

desenvolvimento fundamentado em uma teoria de aprendizagem, a capacidade 

para que o aluno construa o conhecimento sobre um determinado assunto, o 

poder de interação entre aluno e programa, mediado pelo professor, e a 

facilidade de atualização dos conteúdos”.  

Segundo Lima (2012), “[...] as teorias de aprendizagem refletem visões profundamente 

diferentes sobre como ocorre a aprendizagem e essas visões têm impacto nos softwares 

educacionais”. Portanto, identificar as funcionalidades relacionadas aos aspectos pedagógicos é 

essencial no processo de desenvolvimento dos SEs. 

  Diante desse cenário, surgem algumas perguntas: quais requisitos relacionados aos 

aspectos pedagógicos vem sendo utilizados em SEs? Os SEs são fundamentados em teorias de 

aprendizagem? Quais as teorias de aprendizagem utilizadas em SEs? 

1.2 Problema de pesquisa 

Percebe-se que desenvolver SEs é um grande desafio, pois além dos requisitos técnicos, 

comuns a qualquer tipo de software, é preciso identificar os requisitos relacionados à 

aprendizagem1, que são fundamentados em teorias de aprendizagem.  

De acordo com Gomes e Wanderley (2003) “A maior parte dos sistemas parece ser criado 

a partir de proposições ad hoc de especialistas. O desenvolvimento de aplicações educativas é há 

muito tempo considerado como sendo uma atividade quase artesanal”.   

Dalmon, Brandão e Brandão (2012) afirmam que os problemas na qualidade do software 

educacional são geralmente provocados pela adoção de ténicas ad doc durante o seu 

desenvolvimento. Para Medeiros (2012), os SEs não passam por processos de desenvolvimento 

que garantam a qualidade pedagógica. Lima (2012) afirma, em sua dissertação, que não existe 

uma padronização no desenvolvimento para SEs; Consequentemente, a identificação dos 

requisitos para esse domínio fica comprometida, o que se reflete no produto final; O autor afirma 

também que um dos temas que necessitam de mais pesquisas é em relação aos requisitos 

pedagógicos. Portanto, existe a necessidade de se identificar de forma mais sistemática tais 

requisitos.   

Diante desse cenário, percebe-se que os SEs não são desenvolvidos de forma sistemática, 

ou seja, não segue um processo padronizado e, consequentemente compromete a identificação 

dos requisitos, principalmente os pedagógicos. Desse modo, o problema central desta pesquisa é 

                                                 
1 Este trabalho utilizará o termo “requisitos pedagógicos” para os requisitos associados as teorias de aprendizagem 
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a ausência de um meio para se identificar os requisitos pedagógicos de forma sistemática com 

base em diferentes teorias de aprendizagem. A pergunta de pesquisa deste trabalho é: quais são 

os requisitos pedagógicos utilizados no desenvolvimento de Softwares Educacionais?  

1.3 Objetivos 

 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral desta pesquisa é dar suporte na fase de elicitação de requisitos no 

desenvolvimento de Softwares Educacionais, através um catálogo de requisitos pedagógicos 

(intitulado EduCatalog4RE2).  

 Objetivos específicos 

 

- Realizar uma Revisão Sistemática da Literatura para: 

o Identificar e analisar os trabalhos relevantes sobre o desenvolvimento de Sofwares 

Educacionais, com foco nos requisitos relacionados a teorias de aprendizagem; 

o Identificar e analisar os trabalhos relevantes sobre a avaliação de Sofwares 

Educacionais, com foco nas formas de avaliação utilizadas em SEs; 

- Desenvolver um catálogo para apoiar a identificação dos requisitos (foco nos requisitos 

pedagógicos) em SEs; 

- Desenvolver um processo que sugere a forma de usar o EduCatalog4RE; 

- Avaliar todas as versões geradas do EduCatalog4RE com especialistas em Informática na 

Educação.  

1.4 Escopo negativo 

Esta seção detalha o escopo negativo deste trabalho, isto é, as características descritas a 

seguir não são cobertas por esta dissertação. 

- O catálogo proposto não possui características de um documento de requisito, no qual 

detalha-se o comportamento do sistema para atender aos seus requisitos. 

- O protótipo do EduCatalog4RE, presente em sua segunda versão, não é uma ferramenta 

que automatiza a escolha dos requisitos. 

- Não pretende ser um catálogo NFRs  

                                                 
2 Inicialmente o catálogo foi intitulado de EduCatalog, as assertivas dos questionários utilizados nas avaliações 

mantem o nome antigo para garantir a integridade do instrumento. Artefatos gerados antes da mudança também 

mantiveram o “EduCatalog”. Ao longo de todo o texto será utilizado “EduCatalog4RE” (lê-se EduCatalog for RE).  
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1.5 Método 

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foram realizadas seis etapas, as quais são 

apresentadas na Figura 1.  

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Segue a descrição das etapas da metodologia proposta: 

 

1ª Etapa: Realizar a RSL para analisar/estudar/levantar o estado da arte em relação ao 

desenvolvimento e avaliação de SEs. Para o estudo da fundamentação teórica e contéudos 

ligados ao tema, foram analisados outros artigos, dissertações, teses e capítulos de livros.    

O protocolo da RSL foi baseado no trabalho de Kitchenham e Charles (2007). As 

perguntas de pesquisas geraram resultados significativos para o desenvolvimento do 

EduCatalog4RE, os quais permitiram investigar sobre os requisitos usados em SEs, sua relação 

com as teorias de aprendizagem e as diversas formas de avaliar os SEs. A avaliação dos SEs foi 

incluída neste trabalho porque buscou-se através dela compreender sobre os aspectos 

pedagógicos avaliados.   

Quanto às fontes de pesquisas utilizadas, alguns eventos e períodicos nacionais 

importantes na área de Informática na Educação foram analisados, além de engenhos de busca de 

artigos de qualidade bastante utilizados em RSLs, os quais serão detalhados no capítulo 4. Após 

a análise dos dados, foi possível identificar algumas lacunas de pesquisa na área investigada. Por 

exemplo, a maior parte dos estudos sobre SEs não cita teorias de aprendizagem na sua 

Figura 1 – Metodologia da pesquisa 

1ª ETAPA  

 

Revisão Sistemática da Literatura 

(RSL) 

 

 

3ª ETAPA  

 

Desenvolvimento da primeira versão 

do EduCatalog 4RE 

 

4ª ETAPA  

 

Avaliação da primeira versão do 

EduCatalog4RE  

 

5ª ETAPA  

 

Desenvolvimento da segunda 

versão do EduCatalog4RE  

 

 

6ª ETAPA  

 

Avaliação da segunda versão do 

EduCatalog4RE  

 
 

 

 

2ª ETAPA  

 

Escrita e submissão de artigo com os 

resultados da RSL 
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fundamentação; parace não existir um processo sistemático para desenvolver SEs e afirma-se 

que muitas vezes eles são desenvolvidos de forma ad hoc.    

2ª etapa: Escrita e submissão do artigo sobre os resultados da RSL na RENOTE - Revista 

Novas Tecnologias na Educação.  

3ª etapa: A partir dos resultados do estudo exploratório, descrito na primeira etapa, foram 

identificados e classificados vários requisitos presentes nos SEs. Esses dados serviram de base 

para o desenvolvimento do EduCatalog4RE, composto por uma classificação de três tipos de 

requisitos, são eles: requisitos pedagógicos, de usabilidade e gerais. Vale salientar que o foco 

desta pesquisa é para os requisitos pedagógicos, sendo que os demais tipos foram identificados e 

incluídos no catálogo para facilitar o desenvolvimento do SE. Os requisitos de usabilidade foram 

incluídos porque o trabalho de Filho e Barbosa (2013) afirma que: “os critérios educacionais 

visam proporcionar maior competência e adequação às práticas educativas, levando em 

consideração os aspectos pedagógicos e de usabilidade”. A primeira versão do EduCatalog4RE 

foi alocada em um site3, no qual os requisitos foram dispostos em abas distintas de acordo com o 

seu tipo e uma versão em PDF para download foi disponibilizada.  

4ª Etapa: Avaliação da primeira versão do EduCatalog4RE com especialistas em 

Informática na Educação, considerando que tal pesquisa objetivou identificar os pontos fortes do 

EduCatalog 4RE, bem como as melhorias a serem realizadas. Algumas sugestões de melhoria 

foram com relação à descrição e classificação dos requisitos, exclusão e inserção de alguns 

requisitos, diferenciação entre teoria e métodos de aprendizagem.  

5ª Etapa: Refinamento do EduCatalog4RE, tendo como base os resultados obtidos na 

quarta etapa. A nova versão do catálogo foi prototipada, com o objetivo de torná-lo mais 

amigável do ponto de vista dos usuários, abolindo o formato em PDF apresentado na primeira 

versão do catálogo. 

6ª Etapa: Na avaliação da segunda versão do EduCatalog4RE, foi possível identificar os 

pontos fortes e fracos do catálogo. Vale salientar que os perfis dos especialistas nas duas 

avaliações foram variados (Ex: profissionais de educação, redes de computadores, engenheiros 

de software, dentre outros). Desta forma foi possível obter-se insights sobre os requisitos 

presentes no catálogo.  

1.6 Estrutura do trabalho 

Além deste capítulo, esta dissertação está organizada da seguinte forma:  

                                                 
3 http://mychelline.wix.com/educatalog 
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 Capítulo 2 – Fundamentação teorica: apresenta a fundamentação teórica referente aos 

conceitos básicos para o entendimento deste trabalho, como: requisitos e seus tipos, 

engenharia de requisitos e técnicas de elicitação, softwares educacionais e seus tipos, 

aprendizagem e suas teorias.  

 Capítulo 3 – Trabalhos relacionados: apresenta e analisa os trabalhos com propostas 

semelhantes à deste trabalho.  

 Capítulo 4 – Revisão Sistemática da Literatura: apresenta o protocolo detalhado da 

RSL, a natureza da pesquisa, as questões de pesquisa, estratégias de busca e seleção dos 

artigos. Além disso, são apresentados os requisitos identificados nos estudos primários 

selecionados, as teorias da aprendizagem utilizadas em SEs e as diversas formas de 

avaliar os SEs.  

 Capítulo 5 – Catálogo de requisitos EduCatalog4RE: apresenta uma breve descrição 

das duas versões do catálogo.  

 Capitulo 6 – Avaliação do EduCatalog4RE: apresenta as duas avaliações realizadas no 

EduCatalog4RE. 

 Capítulo 7 – Conclusões e Trabalhos Futuros: apresenta a conclusão, destacando as 

contribuições,  limitações  e direcionando para os trabalhos futuros. 
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Capítulo 

2 
2 Fundamentação Teórica 
 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos dos temas 

relacionados com este trabalho.  
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2.1 Requisitos e seus tipos 

Os requisitos podem ser funcionais e não funcionais (SOMMERVILLE, 2011;  

KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998). Os requisitos funcionais são descrições do que o 

software/sistema deve fazer, enquanto os requisitos não funcionais são as restrições, aspectos de 

desempenho e qualidade, padrões, interface, dentre outros. Segundo Sommerville (2011), ainda 

não existe uma distinção clara entre os requisitos funcionais e não funcionais. O autor 

exemplifica o requisito “limitação de acesso a usuários autorizados”, e afirma que, a princípio, 

parece ser um requisito não funcional, porém, durante o processo de desenvolvimento, esse 

requisito pode gerar outros requisitos funcionais. Portanto, o autor defende que os requisitos não 

são independentes, pois eles geram outros requisitos e/ou causam restrições a eles.   

Os requisitos funcionais devem possuir completude e consistência, considerando que a 

“completude significa que todos os serviços requeridos pelos usuários devem ser definidos e  a 

consistência significa que os requisitos não devem ter definições contraditórias” 

(SOMMERVILLE, 2011). Vale salientar que nos sistemas mais complexos é difícil atender aos 

dois aspectos e uma das causas é o número maior de stakeholders que possuem necessidades 

distintas e inconsistentes.   

Do ponto de vista dos requisitos não funcionais, eles são considerados mais críticos que 

os funcionais e, caso algum requisito não funcional não seja atendido, todo o sistema pode ficar 

inutilizado. Além disso, a arquitetura do sistema é afetada e pode gerar outros requisitos que 

causem restrições nos requisitos já existentes (SOMMERVILLE, 2011). A Figura 2 apresenta os 

tipos de requisitos não funcionais, cujas classificações maiores são: requisitos de produtos, 

organizacionais e externos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOMMERVILLE, 2011) 

Figura 2 – Tipos de requisitos não funcionais 
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Os requisitos de produto trazem consigo restrições ao comportamento do software, por 

exemplo: desempenho, confiabilidade e usabilidade. Os requisitos organizacionais estão 

relacionados às políticas e aos procedimentos da organização, tais como: especificar a linguagem 

de programação utilizada, o ambiente de desenvolvimento e os requisitos associados ao ambiente 

operacional do sistema. Por fim, os requisitos externos, como o próprio nome evidencia, estão 

relacionados aos fatores externos ao sistema e ao processo de desenvolvimento, a exemplo de: 

requisitos legais, éticos e reguladores.  

2.2 Engenharia de requisitos  

A Engenharia de Requisitos (ER) “é uma sub-área da Engenharia de Software que estuda 

o processo de produção e gerência dos requisitos que o software deverá atender. Este processo 

tem início junto aos clientes durante a fase de elicitação ou levantamento dos requisitos e 

perpassa todas as fases do processo de desenvolvimento do software” (SAYÃO; BREITMAN, 

2005).     

Segundo Kotonya e Sommerville (1998), o processo de ER é composto por todas as 

atividades que contibuem para a criação e manutenção do documento de requisitos, ele pode ser 

dividido em: elicitação, análise e negociação, validação e gerenciamento.  

Na visão de Pressman (2011), a ER abrange sete tarefas: concepção, levantamento, 

elaboração, negociação, especificação, validação e gestão. Segundo o autor, elas podem 

acontecer em paralelo e se adaptam de acordo com a necessidade do projeto.  

Para Sommerville (2011), a ER é “o processo de descobrir, analisar, documentar e 

verificar os serviços e restrições”, ela se divide em quatro atividades de alto nível.  

Primeiramente, é importante verificar a utilidade do sistema para a empresa (estudo de 

viabilidade), depois ocorre a obtenção dos requisitos (elicitação e análise de requisitos), após isso 

os requisitos são padronizados (especificação de requisitos) e, finalmente, os requisitos são 

validados de acordo com as necessidades dos clientes (validação de requisitos). A Figura 3 

apresenta o processo da engenharia de requisitos como um processo interativo, no qual as 

atividades são intercaladas. O processo é iterativo e o analista de requisitos melhora seu 

conhecimento sobre o sistema a cada novo ciclo. Quando não há mais ciclos, a saída final é o 

documento de requisitos.  

Percebe-se que cada autor tem uma visão diferente em relação às fases que compõem o 

processo da engenharia de requisitos, porém elas são bem semelhantes.   
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Fonte: (SOMMERVILLE, 2011) 

 

Este trabalho tem como foco a fase de elicitação de requisitos, por isso justifica-se a 

ênfase dos conceitos que serão abordados nesta seção e nas seguintes.  

Na fase de elicitação e análise de requisitos, os analistas (engenheiros de requisitos) 

interagem com os clientes e usuários finais do sistema para identificar quais serviços o sistema 

irá oferecer. Além disso, tem-se como objetivo compreender o domínio da aplicação, 

desempenho esperado e restrições de hardware (SOMMERVILLE, 2011). A elicitação pode 

envolver pessoas que estejam interessadas no sistema de forma direta ou indireta, as quais são 

chamadas de stakeholders. Por envolver pessoas na identificação dos requisitos, vários 

problemas surgem. Segundo os autores (SOMMERVILLE, 2011); KOTONYA; 

SOMMERVILLE, 1998), alguns exemplos são: 

- Os stakeholders não sabem expressar suas necessidades; 

- Os stakeholders utilizam termos específicos do seu domínio de conhecimento e o 

analista necessita conhecê-los; 

- Diferentes stakeholders têm visões distintas dos requisitos, sendo preciso unificar o que é 

comum e identificar os conflitos;  

- Políticas da organização podem afetar os requisitos do sistema. 

Figura 3 - Processo de engenharia de requisitos 



Capítulo 3 – Trabalhos relacionados 

 

24 

As etapas de elicitação e a análise de requisitos são compostas pelas seguintes atividades: 

descoberta dos requisitos, classificação e organização, priorização e negociação e especificação 

de requisitos (SOMMERVILLE, 2011). A Figura 4 mostra essas etapas e o processo pode 

acontecer em vários ciclos. O inicio do processo se dá na descoberta dos requisitos e finaliza 

com a especificação. É nesse momento que os requisitos são documentados formalmente ou não 

(pode-se ou não iniciar um novo ciclo). O autor enfatiza que esse modelo é genérico e pode se 

adaptar às necessidades da organização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SOMMERVILLE, 2011) 

 

A primeira atividade do processo (descoberta de requisitos) é responsável pelo contato 

com os stakeholders para identificar os requisitos. A segunda atividade (classificação e 

organização de requisitos) faz o agrupamento dos requisitos relacionados e os organiza em 

grupos. A terceira atividade (priorização e negociação dos requisitos) é responsável pela 

negociação dos requisitos com os stakeholders com o objetivo de priorizá-los, levando em 

consideração os conflitos entre eles. Por fim, a quarta atividade (especificação de requisitos) 

documenta os requisitos, cujos documentos podem ser formais ou informais.  

2.2.1 Técnicas de elicitação de requisitos 

Para obteção dos requisitos, existem várias técnicas de elicitação e algumas delas serão 

apresentadas a seguir de forma breve. Os autores utilizados como referência são: 

(SOMMERVILLE, 2011; KOTONYA; SOMMERVILLE, 1998; BRUM; PENA, 2015). 

 Entrevistas  

 

A entrevista é uma das técnicas tradicionais e simples para se obter requisitos (BRUM; 

PENA, 2015). Elas podem ser formais ou informais, as perguntas são formuladas pela equipe de 

engenharia de requisitos (analistas), e as questões são em relação ao sistema atual e sobre o que 

Figura 4 - Processo de elicitação e análise de requisitos 
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será desenvolvido. As perguntas podem ser abertas ou fechadas. Na prática, há uma combinação 

entre elas, pois as discurssões totalmente abertas não funcionam a contento, já que é preciso um 

ponto de partida e um encaminhamento para evitar desvio do foco (SOMMERVILLE, 2011). 

Para Sommerville (2011), é difícil elicitar requisitos através da entrevista, pois os 

especialistas do domínio podem utilizar linguagem específica e isso pode causar má 

interpretação por parte do engenheiro de requisitos (analista). Outra desvantagem é que alguns 

conhecimentos do domínio, por serem tão corriqueiros, podem ficar despercebidos pelos 

entrevistados, pois eles sentem dificuldades de se expressar ou acham tão óbvio que acabam não 

mencionando. 

Algumas vantagens da entrevista são: poder alterar a sequencia das perguntas, motivar o 

entrevistado durante o processo, poder incluir novas perguntas, dentre outras. Algumas 

desvatagens são: consome mais tempo, desviar do foco, o usuário pode não saber se expressa 

claramente, dentre outras (BRUM; PENA, 2015).  

 Questionários 

 

Essa técnica é utilizada quando se pretende extrair informações de um número maior de 

pessoas que serão afetadas pelo sistema a ser desenvolvido. As vantagens são: atingir um número 

grande de pessoas, custos menores, questões padronizadas. As desvantagens são: não há garantia 

que a maioria dos questionários serão respondidos, cada pessoa pode interpretar o questionário 

de forma distinta, interferindo nos resultados (BRUM; PENA, 2015) 

 Brainstorming 

 

São dinâmicas de grupo, em que surgem várias ideias sobre um problema, com o 

propósito de encontrar soluções. Os autores Brum e Pena (2015) destacam algumas vantagens e 

desvantagens dessa técnica. As vantangens são: várias pessoas pensam melhor, rompimento da 

inibição de ideias, a participação dos membros do grupo é generalizada. As desvantagens listadas 

pelo autor são: a indisponibilidade de todos pode inviabilizar o levantamento de dados.  

 Grupo focal 

 

É formado por um grupo pequeno de pessoas para obter dados qualitativos sobre um 

determinado assunto. O grupo focal é semelhante a uma entrevista em grupo, no qual o tema do 

pesquisador é discutido. A vantagem do grupo focal em relação ao questionário e entrevista é 

propor uma discurssão mais expontânea entre os participantes (GOGUEN; LINDE 1993).  
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 Cenários/ Casos de uso 

 

O cenário é a representação de como acontecem as interações dos requisitos do sistema. 

Ele deve incluir no inicio do cenário a descrição do que os usuários esperam do sistema, uma 

descrição do fluxo de eventos, uma descrição do que pode dar errado e como o erro será tratado. 

Além disso, o cenário deve conter informações de outras atividades que acontecem 

paralelamente e, por fim, a descrição que acontece ao fim do cenário. Os cenários podem ser 

escritos textualmente, através de diagramas ou imagens de computador.  

Os casos de uso são usados para representar os modelos do sistema, cujos tipos de 

interação e os agentes envolvidos são representados em sua forma mais simples. Os casos de uso 

podem ser documentados através de textos ou links com o modelo UML (Unified Modeling 

Language), que foi criado para modelar orientado a objetos. Para esclarecer, um caso de uso 

engloba um conjunto de cenários e cada cenário está interligado no caso de uso.  

Portanto, ambas as técnicas citadas são úteis na elicitação dos requisitos, principalmente 

no aspecto da interação (SOMMERVILLE, 2011). 

 

 Etnografia 

 

Essa é uma técnica de observação utilizada na compreensão dos requisitos sociais e 

organizacionais. A etnografia visa identificar os requisitos implícitos que indicam os processos 

reais de um sistema, nos quais as pessoas estão envolvidas. Algumas vantagens desta técnica 

são: maior profundidade sobre o comportamento do ambiente ou fenômeno que se quer estudar, 

abordagem integral, descobrir o comportamento real. Algunas desvantagens são: as dificuldades 

de analisar e interpretar as situações, treinamento especializado (BRUM; PENA, 2015). 

 

 Reuso de requisitos 

 

Segundo Renault (2009) O reuso de requisitos é “a tendência de se utilizar o 

conhecimento adquirido em experiências anteriores no levantamento de requisitos e impulsionar 

a reutilização desse conhecimento”.   

O reuso de requisitos acontece através de um processo sistemático, no qual documentos 

de requisitos são utilizados (VILLEGAS, 2001). Porém, o mesmo autor cita que existem 

algumas técnicas de reuso de requisitos que utilizam base de conhecimento, métodos formais e 

meta-modelos.  

Como vantagem do reuso, há o aumento na qualidade e produtividade, diminuindo o 

esforço durante o ciclo de desenvolvimento, além de reduzir os riscos (BRUM; PENA, 2015). 
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Percebe-se que cada técnica apresenta vantagens e desvantagens, e é possível combinar 

várias técnicas. Este trabalho tem como foco utilizar a técnica de reuso de requisitos, no qual o 

analista pode consultar o catálogo de requisitos proposto para reusa-los no desenvolvimento de 

SEs.  

2.3 Softwares Educacionais 

O termo “Software Educacional” tem variações, alguns pesquisadores chamam de software 

educativo, courseware ou programas educativos para computador. Porém, todos esses termos 

têm o mesmo significado (ROCHA; CAMPOS, 1993).  

“O software Educacional é um tipo especial de software com a finalidade de ensino ou 

autoaprendizagem” (LIMA, 2013).   

 O trabalho de Lucena (2002, apud Lima, 2003) afirma que: 

“Além disso, para que um software seja utilizado com finalidade educativa ou 

em atividades curriculares, é necessário que sua qualidade de interface e 

pertinência pedagógica sejam previamente avaliadas de modo a atender às áreas 

de aplicação a que se destina e, principalmente, satisfazer às necessidades dos 

usuários.”  

Portanto, percebe-se que os softwares para educação devem ser desenvolvidos para 

atender as áreas nas quais eles serão aplicados e as necessidades relacionadas à aprendizagem do 

usuário.   

2.3.1 Tipos de Softwares educacionais 

 

Existem várias classificações para SEs, a seguir serão descritas algumas delas de acordo 

com autores distintos.  

Na visão de Valente (1999), os softwares educacionais são classificados em: tutoriais, 

exercício e prática, aplicativos, multimídia e Internet, programação, simulação, e modelagem e 

jogos. A Tabela 1 apresenta uma breve descrição dos tipos de SEs. 

Tabela 1- Tipos de SEs – Classificação 1 

Classificação Descrição 

Tutoriais 

É um software no qual a informação é organizada de acordo com uma sequência 

pedagógica particular e apresentada ao estudante, seguindo essa sequência, o 

aprendiz pode escolher a informação que desejar. 

Exercício e 

prática 

Os softwares do tipo exercício-e-prática enfatizam a apresentação das lições ou de 

exercícios, e a ação do aprendiz se restringe a virar páginas de um livro eletrônico 

ou realizar exercícios, cujo resultado pode ser ou não avaliado pelo próprio 

computador. Essas atividades podem facilmente ser reduzidas ao fazer, ao 

memorizar informação, sem exigir que o aprendiz compreenda o que está fazendo. 
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Cabe ao professor interagir com o aluno e criar condições para levá-lo ao nível da 

compreensão, como, por exemplo, propor problemas para serem resolvidos e 

verificar se a resolução está correta. 

Aplicativos 

O aplicativo é um tipo de software concebido para que o usuário desempenhe 

tarefas práticas e possa concretizar determinados trabalhos. Um exemplo, são os 

processadores de texto, as ações do aprendiz podem também ser analisadas em 

termos do ciclo descrição, execução, reflexão, depuração e descrição.  

Multimídia e 

Internet 

No caso da multimídia, deve ser feita uma diferenciação entre o uso de uma 

multimídia já pronta e o uso de sistemas de autoria para o aprendiz desenvolver 

sua própria. O uso da multimídia não é muito diferente do que acontece com os 

tutoriais. Claro que, no caso da multimídia, existem outras facilidades, como a 

combinação de textos, imagens, animação, sons etc., que facilitam a expressão da 

ideia. 

Programação 

Quando o aprendiz programa o computador, este pode ser visto como uma 

ferramenta para resolver problemas. O programa produzido utiliza conceitos, 

estratégias e um estilo de resolução de problemas. Neste sentido, a realização de 

um programa exige que o aprendiz processe informação, transforme-a em 

conhecimento que, de certa maneira, é explicitado no programa. 

Simulação e 

modelagem 

Um determinado fenômeno pode ser simulado no computador, bastando para isso 

que um modelo desse fenômeno seja implementado na máquina. Ao usuário da 

simulação, cabe a alteração de certos parâmetros e a observação do 

comportamento do fenômeno, de acordo com os valores atribuídos. Na 

modelagem, o modelo do fenômeno é criado pelo aprendiz, que utiliza recursos de 

um sistema computacional para implementá-lo. Uma vez implementado, o 

aprendiz pode utilizá-lo como se fosse uma simulação. 

Jogos 

Os jogos educacionais implementados no computador também podem ser 

analisados em termos do ciclo descrição-execução-reflexão-depuração-descrição. 

[...] Em geral, os jogos tentam desafiar e motivar o aprendiz, envolvendo-o em 

uma competição com a máquina ou com colegas. A maneira mais simples de fazer 

isso é, por exemplo, apresentar perguntas em um tutorial e contabilizar as 

respostas certas e erradas. 

Fonte: (VALENTE, 1999) 

 

O trabalho de Brito (2013) apresenta a classificação de SEs de acordo com Cristovão e 

Nobre (2011), cujos tipos são: apresentação, consulta, pergunta/resposta, tutor inteligente, 

construção, jogo, simulação, micromundo, programação, comunicação e cooperação. A Tabela 2 

apresenta uma breve descrição dos tipos de SEs citados.  
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Tabela 2- Tipos de SEs - Classificação 2 

Classificação Descrição 

Apresentação 

Exibe informações previamente estabelecidas ou então escolhidas pelo 

apresentador e limita, o usuário, apenas visualiza o conteúdo. 

Consulta 

Permite a consulta das informações por meio de buscas diretas por palavras - 

chave, na qual o aprendiz interage, diretamente, com o software mantendo o 

controle do que é apresentado. 

Pergunta/Resposta 

Permite ao usuário analisar as perguntas sucessivas das respostas sobre 

determinado tema. 

Tutor inteligente 

Permite identificar os passos do aprendiz construindo um modelo personalizado, 

a partir do histórico de acesso do usuário. 

Construção 

Permite a construção de algo pela exploração autodirigida, ou mesmo sugerida 

pelo mediador, quer seja o professor ou o próprio software educativo. 

Jogo 

Disponibiliza aspectos lúdicos que fazem o aluno envolver-se de tal forma a 

aumentar a sua motivação. 

Simulação Permite criar, ficticiamente, a realidade ou o imaginário. 

Micromundo 

Permite ao aprendiz construir, a partir de um pequeno conjunto de primitivas, 

uma representação mais completa do domínio.  

Programação 

Permite construir programas representados por comandos escritos, ou na forma 

visual, que podem ser modificados, testados, pelo aprendiz quantas vezes forem 

necessárias.  

Comunicação 

Ambientes que permitem e facilitam a interação entre seres humanos ou entre 

humanos e robôs. 

Cooperação 

Permitem a construção cooperativa, de, por exemplo, um texto ou uma 

apresentação. 

Fonte: CRISTOVÃO e NOBRE (2011, apud BRITO, 2013) 

 

O trabalho de doutorado de Giraffa (1999) classifica os programas educacionais em dois 

grandes grupos: programas com a aprendizagem do aluno direcionada por um conjunto de 

habilidades específicas, e programas para aprendizagem de habilidades cognitivas amplas. A 

Figura 5 mostra que o CAI (Computer-Assisted Instruction) é composto por tutoriais, exercício-

prática, demonstração, jogos e simulação. Os tutoriais possuem um conteúdo previamente 

organizado pelo professor, no qual o aluno seleciona o que deseja estudar. No exercício - prática 

(programas de reforço) o aluno é testado de forma dirigida e processual. No jogo existe o 

processo competitivo (vitória ou derrota) e a simulação se resume a execução dinâmica do 

modelo que é previamente definido. O grupo ICAI (Intelligent computer-assisted instruction) 

possui uma estrutura distinta do CAI, pois utilizam Inteligência Artificial (IA) e uma arquitetura 
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modular, baseada em Psicologia Cognitiva. Os STI (Sistemas Tutores Inteligentes) fazem parte 

do ICAI, no qual é possível personalizar o ambiente de acordo as diferenças de cada aluno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte (GIRAFFA, 1999) 

 

No grupo de Aprendizagem de habilidades cognitivas amplas estão os micromundos e os 

sistemas de autoria. Os micromundos surgiram através dos trabalhos de Seymon Papert, no qual 

o aluno pode construir sua própria solução. Já os sistemas de autoria são ferramentas que 

permitem que os alunos desenvolvam seu projeto, estimulando a criatividade discente e 

possibilitando que o estudante amplie suas habilidades (GIRAFFA, 1999).  

 Para Miskulin (1999), existem as seguintes categorias de softwares para educação: 

repetição e prática, sistemas tutoriais, simulação softwares para resolução de problemas, 

software de ferramenta, programação, sistemas integrados de ensino e instrução gerenciada por 

computador. A Tabela 3 apresenta uma breve descrição de acordo com cada categoria. 

 

Tabela 3- Tipos de SEs - Classificação 3 

Categoria Descrição 

Repetição e Prática  

Programas que solicitam uma resposta do 

estudante, fornecendo retorno imediato e; assim o 

estudante passa para o problema seguinte.  

Sistemas Tutoriais  
Programa projetado para agir como tutor ou 

professor para o usuário. 

Simulação  

Simulação consiste em uma operação sobre uma 

representação ou um modelo de um evento, de um 

fenômeno, ou de um objeto. 

Softwares para resolução de problemas  

Programa que desenvolve no usuário estratégias 

mentais complexas para a resolução de problemas. 

Nesses ambientes, os estudantes são colocados em 

Figura 5- Tipos de programas educacionais 



Capítulo 3 – Trabalhos relacionados 

 

31 

situações nas quais eles podem manipular variáveis 

e obter o retorno dessa interação. 

Software de ferramenta 

Softwares computacionais para enriquecer o 

processo ensino/aprendizagem. Exemplos desses 

softwares: processadores de texto, banco de dados, 

planilha de cálculo, hipermídia, programas gráficos 

e pacotes de análise estatística. 

Programação  

O aluno se envolve em um processo de resolução 

de problemas, cria estratégias próprias, e pode 

transpor esses conhecimentos para outras áreas do 

conhecimento. 

Sistemas Integrados de Aprendizagem  

Estes sistemas incluem pré-teste para diagnosticar 

o nível do aprendiz, para realizar uma tarefa 

apropriada, um pós-teste, e se necessário, uma 

atividade de reforço. O estudante trabalha 

conforme seu próprio ritmo. Esses programas 

possibilitam um sistema de gerenciamento que 

descreve resultados tanto individual, como de toda 

a turma. 

Instrução Gerenciada por Computador  

Refere-se ao uso que o professor faz do 

computador ao manejar instruções na sala de aula, 

como gravar e calcular notas; registrar a lista de 

chamada; acompanhar o percurso do progresso do 

aluno, em diferentes áreas; diagnosticar e 

prescreve; escrever cartas para os pais, e, em geral, 

fazer o trabalho na classe de forma normal e 

eficiente. 

Fonte: (MISKULIN, 1999)  

 

Percebe-se que não existe uma classificação unificada para os tipos de SEs. O presente 

trabalho identificou outros tipos que não foram citados neste capítulo, eles serão apresentados no 

Capítulo 4.  

2.4 Aprendizagem  

A aprendizagem é algo complexo de explicar. Para Illeris (2015) não existe uma 

definição unificada. Existem várias teorias similares, cujo conceito mais tradicional é a aquisição 

de conhecimentos e habilidades. Em uma visão mais atual, a aprendizagem trata de dimensões 
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emocionais e sociais (desenvolver competências). Existem dois processos distintos durante a 

aprendizagem: o processo externo (interação entre o individuo e o ambiente) e o processo 

psicológico interno (elaboração e aquisição).  

De acordo com Illeris (2015): 

 “Muitas teorias de aprendizagem lidam apenas com um desses processos, o que, é 

claro, não significa que estejam erradas ou não sejam válidas, pois eles podem ser 

estudados separadamente. Todavia, isso significa que não cobrem todo o campo da 

aprendizagem”.  

As teorias behavioristas e cognitivas da aprendizagem se concentram apenas no processo 

psicológico interno, enquanto outras teorias focam no processo externo, no qual ocorrem as 

interações  (ILLERIS, 2015).    

A Figura 6 apresenta alguns componentes essenciais para que ocorra a aprendizagem, os 

quais o autor intitula de campo de aprendizagem. A seta dupla na vertical (sentido duplo) 

representa a interação entre o indivíduo (localizado no topo, pois é o aprendiz específico) e o 

ambiente (está localizado embaixo, pois ele é considerado a base geral). A seta na horizontal 

(aquisição) também é dupla e ela está localizada no topo do processo de interação, cujos polos 

são: o conteúdo e o incentivo. A seta dupla significa que as funções localizadas nos seus 

respectivos polos sempre estão interligadas e geralmente integram-se.  

Portanto, a aprendizagem envolve três dimensões (conteúdo, incentivo e interação). A 

dimensão do conteúdo é o que é aprendido, ou seja, são os conhecimentos e habilidades, alguns 

exemplos: métodos, insights e modos de agir. A dimensão do incentivo direciona a energia 

mental para o processo de aprendizagem, alguns exemplos: sentimentos, emoções e motivação. 

Por fim, a dimensão da interação impulsionam o processo de aprendizagem. Ela pode acontecer 

por meio da transmissão, participação, percepção, dentre outros. A interação integra 

comunidades e é responsável por socializar o indivíduo. Vale enfatizar que ela depende das 

outras duas dimensões (conteúdo e incentivo).  

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (ILLERIS, 2015) 

Figura 6 - Os processos fundamentais da aprendizagem 
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2.4.1 Teorias da Aprendizagem 

“Desde as ultimas décadas do século XIX, foram propostas muitas teorias e visões da 

aprendizagem, com diferentes ângulos, diferentes plataformas epistemológicas e um conteúdo 

muito diferente” (ILLERIS, 2015).  

A Tabela 4 mostra algumas teorias e seus respectivos princípios de aprendizagem (WU et 

al., 2012). Percebe-se que cada teoria de aprendizagem tem um ou mais princípios de 

aprendizagem. O behaviorismo possui três princípios (instrução direta, instrução programada e 

teoria da aprendizagem social), o cognitivismo possui quatro princípios (teoria da atribuição, 

teoria da elaboração, desenvolvimento cognitivo e condições de aprendizagem), o humanismo 

possui apenas um (teoria da aprendizagem experiencial) e o construtivismo possui oito princípios 

de aprendizagem (teoria do desenvolvimento social, aprendizagem baseada em problemas, 

aprendizagem cognitiva, aprendizagem por descoberta, aprendizagem baseada em casos, 

aprendizagem situada, teoria da atividade e teoria ator-rede). Além dos princípios de 

aprendizagem associados a cada teoria da aprendizagem, o trabalho de Wu et al (2012) apresenta 

as palavras - chave associadas aos respectivos princípios de aprendizagem (Tabela 4). A 

utilização de palavra - chave foi utilizada por esta dissertação na construção da segunda versão 

do EduCatalog4RE, maiores detalhes serão apresentados no Capítulo 5. 

Tabela 4- Principios e palavras-chave das teorias da aprendizagem 

Behaviorismo 

Principios de aprendizagem Palavras-chave 

Instrução direta 
instrução direta, feedback, conhecimento prévio, 

objetivo específico de ensino e prática distribuída 

Instrução programada 

Material em sequência, instrução individualizada, 

feedback, comportamento inicial, comportamento final, 

auto-aprendizagem 

Teoria da aprendizagem social 
Aprendizagem social, modelagem, observação, imitação 

e auto-regulação.  

Cognitivismo 

Teoria da atribuição 

Auto-atribuição, atribuição externa, atribuição interna, 

auto-atribuição, 

motivação, recompensa ou punição.  

Teoria da elaboração 
Simples ao complexo, centrados no aluno, analogias, 

elaboração 

Desenvolvimento cognitivo 

Desenvolvimento cognitivo, 

esquema, assimilação, acomodação, desequilíbrio, 

equilíbrio, período sensório-motor, período pré-

operacional, período operacional concreto, período 

operacional formal 

Condições de aprendizagem 
Condições de aprendizagem, a transferência de 

aprendizagem, evento instrucional, diversidade, reforço. 

Humanismo 

Aprendizagem experimental Aprendizagem experiencial, ciclos de aprendizagem, 

estilo de aprendizado, experiência concreta, observação 

reflexiva, conceituação abstrata, experimentação ativa, 

divergir, convergir, assimilator (assimilação) e 

accommodator (acomodação).  
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Construtivismo 

Teoria do desenvolvimento 

social 

Cultura social, desenvolvimento social, zona de 

desenvolvimento proximal, scaffolding4 

Aprendizagem baseada em 

problema 

Baseada em problemas, autêntico (mundo real), Solução 

de problemas, professor como facilitador, centrados no 

aluno. 

Aprendizagem cognitiva 

Aprender fazendo, aprendizagem cognitiva, práticas 

autênticas, exploração, aprendizagem ativa e 

pensamento ativo. 

Aprendizagem por descoberta 
Instrução baseada em inquérito, conhecimento prévio, 

aprendizagem pela descoberta e tentativa e erro.  

Aprendizagem baseada em 

casos 

Aprendizagem centrada no aluno, o pensamento crítico, 

resolução de problemas. 

Aprendizagem situada 

Atividade autêntica, situação de apredizagem, 

aprendizagem situada, aprendizagem, legítimo, 

participação periférica, aprendizagem significativa, 

socialmente compartilhad, distribuído.  

Teoria da atividade 
Sistema de atividade, ação, relações dinâmicas, mediada, 

estrutura, sujeito, objetivo. 

Teoria ator-rede Ator-rede, os atores pode ser humano ou não humano. 

Fonte: (WU et al., 2012) 

 

O trabalho de Spyropoulou et al. (2013) afirma que as teorias de aprendizagem 

denominadas behaviorismo, cognitivismo e construtivismo eram teorias dominates do século 

passado. A seguir, apresenta-se uma breve descrição das três teorias de aprendizagem citadas 

conforme a visão de Spyropoulou et al. (2013):  

“Os behavioristas acreditam que o processo de aprendizagem não pode ser 

analisado por pensamentos de uma pessoa e procedimentos mentais, mas 

através da observação de seu comportamento dado certo estímulo em um 

determinado ambiente. Aprendizagem bem sucedida é a mudança de 

comportamento. Behaviorismo influenciou o design de tecnologia instrucional 

principalmente através de exercícios. Software que incentiva a prática de 

habilidades específicas e dá feedback instantâneo sobre respostas.”  

“Outra teoria popular usada por professores em todo o mundo, semelhante ao 

behaviorismo é cognitivismo. A palavra vem do latin Cognitus, que significa 

"aquele que sabe". Cognitivistas apareceu, basicamente, como uma reação à 

behavioristas, que, segundo eles, ignorados em sua teoria a idéia de cognição. 

Pensamentos determinam o comportamento e é aí que toda a investigação deve 

ser focada.” 

“O construtivismo é uma teoria de aprendizagem que tenta explicar como o 

conhecimento é construído dentro de um aluno, dependendo de suas 

experiências pessoais e visão pessoal do mundo. Enquanto objetivismo inerente 

fortemente nas teorias do behaviorismo e cognitivismo, o construtivismo aceita 

que cada pessoa interpreta a informação recebida subjetivamente, criando assim 

um mundo único dentro da mente.” 

 

Spyropoulou et al. (2013) citam os princípios básicos do design instrucional de acordo 

com as teorias de aprendizagem a seguir. 

Filatro (2010, apud Barbosa et al. 2015) afirma que o design instrucional pode ser 

compreendido como:  

                                                 
4 Segundo Cezar, Santos e Prates (2006) “[...] apoio adequado ao estudante ao longo da realização das tarefas de 

aprendizagem. Na literatura, este apoio é definido como scaffold e está associado à visão sócio-interacionista da 

aprendizagem.”  
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“A ação intencional e sistemática de ensino, que envolve o planejamento, o 

desenvolvimento e a utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e 

produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a 

aprendizagem humana a partir dos princípios de aprendizagem e instrução conhecidos”. 

Behaviorismo 

 As avaliações dos alunos devem ser observadas e mensuráveis 

 O aluno deve ser avaliado para identificar o seu nível e o tipo de instrução 

 A prática deve ser fácil e torna-se mais difícil conforme o aluno avança 

 Os alunos deverão passar por reforços e receber feedback 

 Utilizar práticas para assegurar um intenso estimulo-resposta 

Cognitivismo 

 Ênfase na participação ativa do aluno 

 Análise e identificação de relações pré-requisito 

 Estruturar, organizar e sequenciar informações para garantir um tratamento ideal 

 Criação de ambientes de aprendizagem que incentivem os alunos a fazer conexões com 

material previamente aprendido. 

Construtivismo 

 É obrigatório o processo de aprendizagem com um contexto específico, no qual as 

habilidades serão aplicadas; 

 O aluno tem o controle absoluto do material de aprendizagem e processo, manipulando 

ativamente informações; 

 Informação deve ser apresentada em uma variedade de maneiras; 

 Os alunos devem incorporar a nova informação e usá-la fora do contexto habitual; 

 A avaliação é focada na transferência de conhecimentos e competências. 

Além das teorias de aprendizagem já apresentadas (behaviorismo, cognitivismo e 

construtivismo e humanismo), existem outras que foram identificadas na RSL (Capítulo 4) 

realizada neste trabalho.  

2.5 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentados os tipos de requisitos, as etapas que compõem o 

processo da ER e as dificuldades encontradas para identificar os requisitos de um software.  

Também foram apresentadas as etapas da fase elicitação de requisitos e algumas técnicas 

utilizadas nessa fase (entrevista, questionário, etnografia, reuso de requisitos, dentre outras). 

Dentre essas, a técnica de reuso de requisitos parece ser bastante viável na elicitação de 
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requisitos, pois aumenta a qualidade e produtividade do produto final (BRUM; PENA, 2015). 

Para Renault (2009) “O reuso permite que experiências anteriores sejam utilizadas durante o 

levantamento de requisitos, o que permite a reutilização desse conhecimento”. 

Os termos utilizados para Softwares Educacionais foram apresentados e constatou-se que 

não existe uma padronização, podendo ser chamado de Software Educativo, courseware ou 

 programas educativos para computador (ROCHA; CAMPOS, 1993).    

Os conceitos de SEs apresentados evidenciam que eles necessitam de pertinência 

pedagógica, ou seja, eles devem atender às necessidades dos usuários em relação aprendizagem e 

a área de aplicação Lucena ( 2002, apud Lima, 2003). A classificação dos tipos de SEs foi 

apresentada na perspectiva de quatro autores e percebeu-se que não existe um padrão de 

classificação. 

A aprendizagem, segundo Illeris (2015), não possui uma definição única. O mesmo autor 

cita um conceito mais antigo (aquisição de conhecimentos e habilidades) e outro  mais atual 

(desenvolver competências considerando dimensões emocionais e sociais). 

Por fim, são apresentadas  as características das teorias de aprendizagem mais difundidas 

no século passado (behaviorismo, cognitivismo e construtivismo). Sob a perspectiva dos autores 

Wu et al. (2012), existem quatro grandes teorias da aprendizagem (behaviorismo, cognitivismo e 

construtivismo e humanismo) e os autores relatam os princípios de aprendizagem e palavras-

chave associadas as teorias. 
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Capítulo 

3 
3 Trabalhos relacionados 
 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar os trabalhos relacionados a essa pesquisa. 

Para tanto, será realizada uma breve comparação, evidenciado os diferenciais do presente 

trabalho.  
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3.1 Exemplos de Catálogos de requisitos para SEs 

As seções a seguir irão apresentar alguns trabalhos sobre requisitos para m-learning, está 

é uma das limitações evidentes em relação a proposta do presente trabalho, que traz um conjunto 

de requisitos que atende a vários tipos de SEs, no qual o m-learning está incluso. Além disso, 

serão descritos outros diferenciais desta dissertação.  

3.1.1 Estudo e Definição de um Conjunto de Características e Requisitos para Ambientes de 
Aprendizagem Móvel 

O trabalho de Filho e Barbosa (2012) publicado nos anais do 23º Simpósio Brasileiro de 

Informática na Educação realizou uma RSL para identificar características e requisitos para m-

learning. Dentre as questões de pesquisa levantadas, a segunda questão trata diretamente dos 

requisitos para aprendizagem móvel, a saber: Quais os principais requisitos (funcionais/não-

funcionais) necessários para a construção de ambientes de aprendizagem móvel?  

As fontes de busca utilizadas foram: IEEE Xplore, ACM Digital Lybrary, Springer Link, 

Scirus, Scopus e ISI Web Knowledge, com a seguinte string de busca: Mobile Learning AND 

("Requirements" OR "Characteristics" OR "Learning Environments"). A estratégia utilizada 

empregou o filtro através do título e abstract, e algumas bases que não suportaram esse tipo de 

busca utilizaram keywords e topic. Após as buscas foram retornados 438 trabalhos, porém apenas 

22 foram selecionados no final de todo processo, após aplicar critérios de inclusão e exclusão, e 

trabalhos repetidos. As características (nove) que contêm os requisitos são apresentadas na 

Figura 7.  

Observando a Figura 7, percebe-se que foram identificadas nove características, são elas: 

(i)Educacionais/Pedagógicas; (ii) Funcionalidade; (iii) Usabilidade; (iv) Desempenho; (v) nível 

de serviço; (vi) Segurança; (vii) Portabilidade; (viii) Suporte; (ix) Comunicação.  

Cada característica apresenta um conjunto de requisitos associados, por exemplo: 

aprendizagem baseada em contexto, interatividade e gerenciamento do conteúdo, são requisitos 

associados à característica “Educacionais/Pedagógicas”.  
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Fonte: FILHO e BARBOSA (2012) 

 

Percebe-se que um dos pontos fracos do trabalho é não ter realizado a validação dos 

requisitos, ela é citada como trabalhos futuros. Além disso, os requisitos considerados 

pedagógicos não estão relacionados a nenhuma teoria da aprendizagem. 

3.1.2 A Requirements Catalog for Mobile Learning Environments 

Outro trabalho de Filho e Barbosa publicado em 2013 no Symposium on Applied 

Computing - ACM apresenta uma nova proposta dos requisitos para m-learning. A estrutura do 

catálogo possui três níveis de hierarquia, a saber:  

1º Nível: Critérios específicos para o m-learning (técnico, educação, econômico e sócio-

cultural):  

2º Nível: Descreve as necessidades de desenvolvimento para orientar os critérios 

definidos no nível anterior; 

3º Nível: Descreve os critérios relacionados com os requisitos apresentados no segundo 

nível. 

Os requisitos foram avaliados por 36 especialistas do domínio, e o questionário online foi 

utilizado para coletar as opiniões dos participantes em relação às prioridades dos requisitos. A 

seguinte notação foi utilizada: (+) pouca relevância; (++) relevante; e (+++) muito relevante.  

Figura 7- Mapa mental sobre as características e requisitos para m-learning 
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Foram identificados 44 requisitos, divididos em nove características e quatro critérios. A 

Tabela 5 exemplifica alguns requisitos apresentados no trabalho. Percebe-se que os requisitos 

são descritos em alto nível. Os requisitos de usabilidade estão relacionados ao critério 

educacional. Esta dissertação utilizou esse trabalho como referência para justificar a inclusão dos 

requisitos de usabilidade no EduCatalog4RE, levando em consideração a sua importância no 

aspecto educacional.  

O trabalho não apresenta o uso de teorias de aprendizagem na fundamentaçao dos 

requisitos relacionados aos aspectos pedagógicos.  

Tabela 5- Parte do catálogo de requisitos para m-learning 

Critério técnico 

Funcionalidade (+++) Segurança (++) Performance (++) 

Reuso (+): Ambientes de aprendizagem 

móveis devem ser concebidos de uma 

forma modular, a fim de permitir a 

reutilização e adição de objetos de 

aprendizagem de outros ambientes de 

aprendizagem, possibilitando a 

integração entre ambientes de 

aprendizagem móvel com ambientes 

(web) tradicionais. 

Integridade (+++): Em sistemas de 

m-learning, a informação flui através 

dos lados cliente e servidor. Essas 

informações devem estar intactas, ou 

seja, elas não devem ser danificadas 

durante a sua transferência através da 

web. 

Expansibilidade (+++) : Uma das 

premissas de m-learning é 

proporcionar flexibilidade e 

integração em ambientes de 

educação à distância. Para fazer 

isso, muitos ambientes de 

aprendizagem móvel devem 

adotar a idéia de componentes 

baseados em serviços, permitindo 

uma maior interoperabilidade 

entre aplicativos e redes sociais. 

Critério Educacional 

Pedagogico (+++) Usabilidade (+++) 

Interatividade (++): Uma das premissas da aprendizagem 

móvel refere-se à maior interatividade através do uso de 

novas tecnologias. Portanto, em ambientes de 

aprendizagem móveis, as ferramentas (telefones celulares 

e tablets) devem desempenhar o papel de agentes 

interativos no processo de aquisição de conhecimento, 

contribuindo para o estabelecimento de colaboração e 

redes sociais. 

Ajuda (+):  O ambiente de m-learning deve fornecer 

funções de apoio aos usuários. Uma breve descrição de 

todas as atividades e operações que podem ser 

realizadas através do sistema, também deve ser 

incluída. 

Critério econômico 

Manutenção (++) Nível de serviço (++) 

Customização/personalização (++): Qualquer mudança e 

ação no ambiente de aprendizagem deve ser adaptado para 

o usuário final, de acordo com o perfil (ele ou ela), 

preferências e restrições. As respostas a qualquer mudança 

(físicas ou ambientais) devem ser tratadas de forma clara.   

Plano de Continuidade (+++) :  Representam 

estratégias e procedimentos, a fim de planejar a 

recuperação gradual, intermediário e imediato em 

ambientes de aprendizagem móveis, evitando assim 

interrupções significativas nas práticas de 

aprendizagem. 
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Critério sócio-cultural 

Comunicação (++) Portabilidade (+++) 

Feedback (+++) : A fim de motivar e promover o ensino à 

distância, os ambientes de aprendizagem devem fornecer 

feedback imediato sobre o desempenho dos alunos. 

Adaptabilidade (++) :  Capacidade  que o ambiente de 

aprendizagem móvel tem de ser adaptado para 

diferentes dispositivos, sem a necessidade de se tomar 

novas ações (configurações). 

Fonte: FILHO e BARBOSA (2012) 

 

3.1.3 Da Elicitação de Requisitos ao Desenvolvimento de Aplicações de Mobile Learning em 
Matemática 

O trabalho de Marçal et al. (2010) apresenta um conjunto de requisitos para 

devesenvolver aplicativos m-learning, em específico na área de matemática. Para a identificação 

dos requisitos foi realizado um estudo bibliográfico e um survey, porém, o trabalho não detalha o 

método utilizado. A Figura 8 apresenta os requisitos que devem ser elicitados em aplicações m-

learning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: MARÇAl et al. (2010) 

 

O trabalho apresenta três aplicativos m-learning (M-Prisma, o M-Pitágoras e o M-

Queops) desenvolvidos para o ensino de geometria. Eles seguiram o processo de 

desenvolvimento apresentado na Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Principais requisistos para m-learning para matemática 
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Fonte: (MARCAL et al., 2010) 

 

Observando a Figura 9, percebe-se que o processo de desenvolvimento apresenta várias 

etapas e quatro atores (desenvolvedor, professor, designer e alunos), eles compõem o processo 

de desenvolvimento. As primeiras etapas são realizadas pelo desenvolvedor, e nelas são 

definidas a plataforma e o modelo de conexão (online, offline ou misto). Dependendo da escolha 

em relação ao modelo de conexão, algumas metodologias pedagógicas não podem ser atendidas. 

Nas aplicações offline, por exemplo, a colaboração entre os aprendizes é afetada (MARCAL et 

al., 2010). Na próxima etapa o ator (professor) fica responsável por definir a metodologia 

pedagógica e o roteiro da aula.  

A teoria de aprendizagem utilizada na organização do conteúdo de um dos aplicativos 

criados (M-Queops) é a de Ausubel. Definido o roteiro de aula, elementos multimídias (textos, 

imagens e vídeos) são desenvolvidos pelo ator (designer), considerando a capacidade limitada de 

memória dos dispositivos móveis. Por fim, inicia-se o desenvolvimento e os testes, e logo após, é 

realizada a distribuição e validação com os atores (alunos).  

Percebe-se que o trabalho de Marçal et al. (2012) também não identificou os requisitos 

relacionados às teorias da aprendizagem, porém ele cita de forma indireta algumas caracterísitcas 

que os softwares devem possuir para atender a uma determinada teoria. Os requisitos 

pedagógicos citados também foram identificados nessa dissertação, a saber: apresentação e 

qualidade do conteúdo, organização do conteúdo, suporte e feedback ao aluno. 

3.1.4 Requirements of Mobile Learning Applications 

Outra proporta de requisitos para m-learning é apresentada no trabalho de Economides 

(2008). O trabalho também propõe a divisão dos requisitos em quatro dimensões: pedagógicos, 

sócio-cultural, econômico e técnico. Cada grupo apresenta um conjunto de requisitos. 

 Para os requisitos técnicos o autor se baseou no padrão de qualidade de software (ISO / 

IEC 9126). A identificação dos demais requisitos foi realizada através de pesquisas sobre teorias 

pedagógicas, aprendizagem adaptativa, usabilidade, interação humano-computador, aplicações 

Figura 9- Processo de desenvolvimento utilizado para desenvolver aplicativos m-learning 



Capítulo 3 – Trabalhos relacionados 

 

43 

móveis, padrões de qualidade e design de software. A Figura 10 apresenta os requisitos 

associados a parte pedagógica, que é o foco dessa dissertação.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Adaptado de ECONOMIDES (2008)   

 

No trabalho, o autor descreve cada requisito, mas não detalha como ele deve ser 

implementado. O trabalho de Economides (2008) considera as teorias de aprendizagem como 

sendo um dos requisitos pedagógicos, evidenciando a sua importância em aplicações para 

educação. O que diferencia essa dissertação é ter considerado as teorias da aprendizagem para 

fundamentar os requisitos pedagógicos. O trabalho de Economides (2008) cita algumas teorias 

de aprendizagem que podem ser utilizadas no contexto de aprendizagem móvel, como: 

construtivismo, behaviorismo, cognitivismo e aprendizagem social.  

O autor descreve as características de cada requisito apresentado na Figura 10, elas são 

apresentadas a seguir. 

- Modelos de design instrucional: Os modelos a seguir podem ser utilizados na 

aprendizagem móvel, como: analisar, projetar, desenvolver, implementar e avaliar.  

- Qualidade do contéudo:  Deve está alinhada aos objetivos educacionais, faixa etária e 

nível dos alunos. O ambiente deve ser motivador e sem discriminação a sexo, raça, idade, ideias 

religiosas, dentre outros.  

Figura 10- Lista de requisitos pedagógicos 
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- Abrangência do conteúdo: É preciso abordar os principais temas sobre um determinado 

conteúdo, lembrando das restrições da aprendizagem móvel, como: tamanho da tela e memória.   

- Apresentação do conteúdo: A recomendação é utilizar vários recursos de comunicação 

(texto, imagem, áudio, dentre outros) com alta qualidade( resolução, cores, dentre outros), desde 

que haja a combinação correta entre os elementos.  

- Organização do conteúdo: Deve ser fácil de navegar e possuir uma estrutura intuitiva, 

sendo adequada a faixa etária do usuário.  

- Apoio ao estudante e feedback: Está relacionado ao apoio que o sistema deve dar ao 

aluno mediante suas ações, principalmente para motivar e informar o usuário durante a interação 

com o sistema. 

- Controle: Significa que o usuário poderá realizar escolhas no sistema. Além disso, as 

ferramentas educacionais disponíveis devem ser adequadas ao nível de conhecimento dos 

usuários. 

3.2 Teorias de aprendizagem utilizadas em Softwares Educacionais 

Várias pesquisas estão surgindo para identificar quais as teorias ou métodos de 

aprendizagem estão sendo utilizados para fundamentar os aspectos pedagógicos dos SEs. Esta 

seção apresentará alguns trabalhos relevantes sobre essa temática. 

3.2.1 Ensino-aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura  

O trabalho de Silva et al (2015) realizou uma RSL sobre o ensino/aprendizagem de 

programação.  Dentre as várias perguntas de pesquisas, uma delas está associada à temática deste 

trabalho: Quais abordagens pedagógicas estão sendo utilizadas nos estudos? A RSL selecionou 

trabalhos de 2009 a 2013 em eventos e revistas (periódicos) nacionais, como: SBIE, WIE, WEI, 

SBGAMES (Simpósio Brasileiro de Jogos e entretenimento Digital), RENOTE e RBIE. As 

abordagens pedagógicas identificadas foram: Aprendizagem significativa (2 citações), Pedagogia 

do construtivismo (5 citações), Taxionomia de Bloom (4 citações), Taxionomia Revisada  de 

Bloom (1 citação), Abordagem Construcionista (2 citações), Abordagem Instrucionista (1 

citação) e Ciclo de Kolb (1 citação). Dentre os 73 estudos incluídos na revisão, apenas 16 

(21,91%) dos estudos utilizam abordagens pedagógicas para auxiliar as metodologias utilizadas 

no ensino de programação. Percebe-se que o construtivismo é a teoria de aprendizagem mais 

utilizada, segundo a revisão realizada por Silva et al. (2015), seguida pela taxonomia de Bloom. 

Constatou-se que 57 dos trabalhos (78%) não deixam claro qual a abordagem pedagógica 

utilizada.  
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3.2.2 Investigating the learning-theory foundations of game-based learning: a meta-
analysisjcal 

O trabalho de Wu et al (2012) apresenta um estado da arte sobre o uso de teorias da 

aprendizagem para os jogos educacionais. O trabalho configurou-se em uma RSL realizada nas 

seguintes bases de dados: ACM Digital Library, ERIC, SAGE, Science Direct, Springer Link, 

Taylor and Francis Online e Wiley. Dentre os estudos selecionados, 91 dos 567 estudos 

basearam as suas investigações em teoria da aprendizagem. O construtivismo (51%) foi a teoria 

mais citada, seguida pelo humanismo, com 22%, o cognitivismo, com 14%, e por fim o 

behaviorismo, com apenas 13%, sendo essa a teoria menos utilizada. 

3.2.3 Teorias de Aprendizagem em Jogos Digitais Educacionais: um Panorama Brasileiro 

 O trabalho de Ribeiro et al. (2015) realizou um estudo semelhante ao de WU et al. 

(2012), porém os autores pesquisaram sobre teorias de aprendizagem aplicadas em jogos 

educacionais desenvolvidos no Brasil, com foco no ensino básico. O Google acadêmico foi 

utilizado e unitermos em português. A RSL selecionou 27 trabalhos, dentre eles 40,74% (n=11) 

não citam claramente qual a teoria de aprendizagem utilizada, a teoria de Piaget (construtivismo) 

está presente na maior parte dos trabalhos, com 22,22% (n=6). Já a teoria de Vygotsky foi citada 

em 14,81% (n=4) dos trabalhos. Outros teóricos foram citados, como: Bloom (7,40%; n=2); 

Ausubel (3,70%; n=1); Papert (3,70%; n=1); Gardner (3,70%; n=1); Paulo Freire (3,70%; n=1); 

Teresa Colomer (3,70%; n=1); abordagem instrucionista, sem um teórico representante (3,70%; 

n=1). Vale salientar que houve combinações de teorias presentes em alguns trabalhos. 

3.3 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou uma breve descrição de alguns trabalhos sobre catálogos de 

requisitos, como também trabalhos sobre RSL, que identificaram teorias de aprendizagem usadas 

em softwares com propósitos educativos.  

A Tabela 6 apresenta um resumo de todos os trabalhos relacionados e algumas críticas 

sobre os mesmos. 
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Tabela 6- Resumo e críticas aos Trabalhos Relacionados 

   

Requisitos para SEs Descrição Críticas 

FILHO; BARBOSA 

(2012) 

Identificou 48 requisitos no 

contexto da aprendizagem 

móvel, no qual eles foram 

distribuídos em nove 

características  

(funcionalidade, segurança, 

performance, 

educacionais/pedagógicos, 

usabilidade, manutenção, nível 

de serviço, comunicação e 

portabilidade). A característica 

“Educacionais/Pedagógicas” 

contempla sete requisitos. O 

catálogo é apresentado na 

forma de um mapa metal e  

não detalha as características 

dos requisitos.   

  

A apresentação dos requisitos 

identificados pelo trabalho é 

limitada (mapa conceitual) e não 

foi disponibilizada via web, 

limitando assim o acesso. Além 

disso, não é apresentada nenhuma 

proposta de uso do catálogo, o que 

dificulta sua sistematização 

durante a identificação dos 

requisitos no catálogo proposto. 

Os autores não realizaram 

validação dos requisitos (trabalhos 

futuros) e se limita ao contexto de 

m-learning, que é apenas uma das 

classificações dos tipos de SEs. 

Além disso, foram identificados 

poucos requisitos pedagógicos e 

eles não foram baseados em teorias 

e/ou métodos deAprendizagem. 

 

FILHO; BARBOSA 

(2013) 

O trabalho apresenta 44 

requisitos para aprendizagem 

móvel. O que o diferencia da 

versão anterior é a priorização 

dos requisitos, que foi 

realizada com 36 especialistas 

do domínio. Os requisitos 

pedagógicos citados no 

trabalho estão relacionados a 

interatividade, motivação  e  

adaptações  ao  contexto  dos  

aprendizes. O catálogo é 

apresentado em forma de 

As críticas sobre essa versão do 

catálogo são semelhantes a 

anterior, com exceção da avaliação 

dos requisitos, que nesse trabalho 

ela foi realizada.  
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texto, no qual os requisitos 

priorizados recebem a seguinte 

notação: pouca relevância(+), 

relevante (++) e muito 

relevante (+++).  

MARÇAL et al. (2010) 

O trabalho indentificou um 

conjunto de requisitos (23) 

para m-learning, no contexto 

da matemática. O método 

utilizado foi um estudo 

bibliográfico e survey. Foi 

apresentado o processo de 

desenvolvimento de 

aplicativos m-learning e três 

aplicativos de geometria que 

foram desenvolvidos.  

Não detalha o método utilizado 

para a identificação dos requisitos. 

A estrutura do catálogo é limitada, 

no qual as características dos 

requisitos não foram apresentas. 

Além disso, os requisitos 

pedagógicos não são baseados em 

teorias da aprendizagem, eles são 

consideradas um requisito 

pedagógogico.  

O catálogo não pode ser acessado 

via web; O processo de 

desenvolvimento sugerido não há 

uma ligação os requisitos 

identificados.      

 

ECONOMIDES (2008) 

O trabalho identificou 

requisitos 55 requisitos para 

m-learning. Os requisitos são 

apresentados em forma de 

texto, suas características são 

descritas. Porém, não é 

detalhado como deve ser a sua 

implementação.  O processo 

de identificação de tais 

requisitos foi através do 

padrão ISO 9126  e temas 

como: teorias pedagógicas, 

usabilidade, interação 

humano-computador, dentre 

Apresenta poucos requisitos 

pedagógicos (apenas oito), nos 

quais não são baseados em teorias 

e/ou métodos de aprendizagem. 

Não disponibiliza uma sugestão de 

uso dos requisitos, caso eles sejam 

usados para concepção de um 

software m-learning. 

Impossibilitando a sistematização 

do processo de desenvolvimento. 

Além disso, o catálogo não pode 

ser acessado via web.  
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outros.  Os requisitos são 

propostos para serem 

utilização na concepção de 

ambientes m-learning, 

avaliação de softwares dessa 

natureza, ou para auxiliar na 

escolha mais adequada desse 

tipo de software.  

 

Teorias de 

aprendizagens 

utilizadas em SEs 

Descrição Críticas 

SILVA et al. (2015) 

Realizou uma RSL sobre o 

ensino/aprendizagem de 

programação. Foram 

identificadas diversas 

abordagens pedagógicas. 

- O escopo da pesquisa é limitado a 

trabalhos sobre 

ensino/aprendizagem de 

programação; 

- A identificação das teorias de 

aprendizagem foram apenas 

descritivas.  

WU et al. (2012) 

Realizou uma RSL sobre o uso 

de teoria da aprendizagem em 

jogos educacionais. Foram 

identificadas diversas teorias 

da aprendizagem. 

- O escopo da pesquisa é limitado a 

trabalhos sobre jogos educacionais, 

que é apenas uma das 

classificações dos tipos de SEs; 

- A identificação das teorias de 

aprendizagem foram apenas 

descritivas. 

RIBEIRO et al. (2015) 

Realizou uma RSL sobre o uso 

de teorias de aprendizagem  

aplicadas em jogos 

educacionais desenvolvidos no 

Brasil, com foco no ensino 

básico. O trabalho apresenta 

diversas teorias de 

aprendizagem  utilizadas em 

jogos educacionais. 

- O escopo da pesquisa é limitado a 

trabalhos sobre jogos educacionais, 

que é apenas uma das 

classificações dos tipos de SEs; 

- O escopo da pesquisa foi limitado 

apenas a trabalhos nacionais; 

- A identificação das teorias de 

aprendizagem foram apenas 

descritivas. 

Fonte: Elaboração própria baseada nos trabalhos citados 
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Capítulo 

4 

4 Revisão Sistemática da Literatura 
 

Este capítulo tem como objetivo reunir informações sobre pesquisas nacionais e 

Internacionais em relação as teorias de aprendizagem utilizadas em Softwares Educacionais, os 

requisitos associados a essas teorias, bem como formas de avaliação de SEs. O protocolo e os 

resultados da Revisão Sistemática da Literatura também serão apresentados. 
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4.1 Classificação e desenho da pesquisa 

Marconi e Lakatos (2005) afirmam que o quadro metodológico (Tabela 7) proporciona 

mais rigor científico a um trabalho de pesquisa. Para a RSL utilizou-se o método indutivo, e os 

dados produzidos na RSL são de natureza qualitativa e quantitativa. Esta pesquisa tem caráter 

exploratório, configurando-se em uma Revisão Sistemática da Literatura. 

 
Tabela 7- Quadro metodológico da Revisão Sistemática da Literatura 

Quadro metodológico 

Método de abordagem Indutivo 

Natureza dos dados da pesquisa Qualitativa e quantitativa 

Propósito da pesquisa Exploratória 

Método da pesquisa Revisão Sistemática  

Fonte: Elaboração própria 

 

A indução na visão de Marconi e Lakatos (2005) é: “Indução é um processo mental por 

intermédio do qual, partindo de dados particulares, suficientemente constatados, infere-se uma 

verdade geral ou universal, não contida nas partes examinadas”. 

 Portanto, o método indutivo é a posição filosófica adotada por este trabalho, pois através 

da RSL pretende-se investigar os requisitos, teorias da aprendizagem e formas de avaliação em 

SEs.  

Segundo a visão de Marconi e Lakatos (2005), a natureza qualitativa dos dados permite 

analisar e interpretar com maior profundidade pontos do estudo. Alguns exemplos de técnicas 

qualitativas são: análise de conteúdo, construção de teoria e análise de dircurso (PRODANOV; 

FREITAS, 2013). Os dados quantitativos utilizam técnicas estatísticas (correlacão, frequência, 

associação, dentre outros) para representar os resultados (PRODANOV; FREITAS, 2013). De 

acordo com Marconi e Lakatos (2005), tabelas, gráficos e quadros, são métodos estatísticos 

sistemáticos.  

No aspecto qualitativo, o presente trabalho quer identificar as teorias de aprendizagem, 

requisitos e formas de avaliação utilizadas em SEs. Em relação aos dados quantitativos, 

pretende-se descobrir a quantidade de publicações, distribuição temporal, requisitos mais citados 

nos estudos, dentre outros. 

4.2 Protocolo da Revisão Sistemática da Literatura 

Uma revisão sistemática da literatura é considerada um estudo secundário, segundo o 

trabalho de Kitchenham e Charters (2007), que foi utilizado para embasar o protocolo da RSL. 

Os autores afirmam que:  
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“Uma revisão sistemática da literatura é uma forma de avaliar e interpretar toda a 

pesquisa disponível relevante para a questão de pesquisa particular, área temática, ou 

fenômeno de interesse. As revisões sistemáticas têm como objetivo apresentar uma 

avaliação justa de um tema de pesquisa, utilizando uma metodologia confiável”.  

 Portanto, o protocolo utilizado da RSL foi elaborado com informações baseadas no 

trabalho de Kitchenham e Charters (2007). Ele está dividido em três fases (Figura 11), a saber: 

planejamento, condução e documentação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na fase de planejamento foram definidas: questões de pesquisa, fontes de busca e 

critérios de inclusão e exclusão. Na fase de condução foi realizada a seleção dos trabalhos; para 

isso utilizaram-se as estratégias de busca (definir uma string que contemple termos importantes 

que estejam associados às perguntas de pesquisa; utilizar seleção manual e automática, dentre 

outras). Logo após, foi realizada a extração dos dados, que ocorreu durante a leitura dos artigos 

selecionados. Na fase de documentação os dados foram interpretados, sintetizados e o relatório 

foi gerado. As subseções a seguir irão descrever de forma detalhada cada fase. 

4.2.1 Planejamento 

 Questões de pesquisa 

Para alcançar os objetivos desta pesquisa foram elaboradas quatro questões de pesquisa 

(QP) exploratórias segundo Easterbrook et al. (2008), são elas:   

QP1. Quais são as teorias de aprendizagem incluídas no processo de desenvolvimento de 

Softwares Educacionais? 

QP2. Quais são as teorias de aprendizagem incluídas no processo de avaliação de Softwares 

Educacionais? 

Figura 11- Protocolo da Revisão Sistemática da Literatura 



Capítulo 4 – Revisão Sistemática da Literatura 

 

 

52 

QP3. Quais são os requisitos presentes nos mais diversos tipos de Softwares Educacionais, e 

quais deles são associados às teorias de aprendizagem?  

QP4. Quais as diversas formas de avaliar os Softwares Educacionais? 

 Fonte de busca 

 Para esta RSL levou-se em consideração a busca manual e automática. Os engenhos de 

busca utilizados na busca automática foram: ACM Digital Library, IEEEXplorer e 

ScienceDirect. Na busca manual, os anais foram selecionados em eventos nacionais como: 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE), o Workshop sobre Educação em 

Computação (WEI), o Worskhop de Informática na Educação (WIE), e periódicos da Revista 

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

(RENOTE). A Tabela 8 apresenta os respectivos sites das fontes de buscas utilizadas.  

 A busca manual é importante porque ela pode diminuir problemas de indexação de 

artigos que estão localizados nas bibliotecas digitais, e podem existir outros estudos relevantes 

que não utilizam as palavras- chave que foram previstas nesta RSL.   

Tabela 8- Fontes de busca utilizadas na RSL 

ENGENHOS DE BUSCA SITE 

ACM Digital Library dl.acm.org 

IEEEXplorer ieeexplore.ieee.org/ 

ScienceDirect http://www.sciencedirect.com/ 

EVENTOS NACIONAIS  SITE 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE) 

http://www.br-ie.org/index.php/anaissbie 

Workshop sobre Educação em Computação (WEI) http://www.lbd.dcc.ufmg.br/bdbcomp/servlet/PesquisaEv

ento?evento=WEI 

Workshop de Informática na Educação (WIE) http://www.br-ie.org/index.php/anaiswie 

PERIÓDICOS SITE 

Revista Brasileira de Informática na Educação 

(RBIE) 

http://www.br-ie.org/pub/index.php/rbie/issue/archive 

Revista Novas Tecnologias na Educação (RENOTE) http://seer.ufrgs.br/index.php/renote/issue/archive 

Fonte: Elaboração própria 
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 Critérios de inclusão e exclusão 

 A inclusão dos trabalhos é determinada pela relevância em relação às questões 

levantadas. Os critérios de exclusão foram definidos para explicitar os trabalhos irrelevantes a 

essa pesquisa, eles estão detalhados na Tabela 9. 

Tabela 9- Critérios de Inclusão e exclusão 

Fonte: Elaboração própria 

4.2.2 Condução 

 Estratégia de busca e seleção dos trabalhos 

Para a busca automática foi elaborada uma string de busca; ela foi baseada em termos 

importantes com variações significantes, fundamentadas nas perguntas de pesquisas. O conector 

OR foi utilizado para combinar os termos alternativos e o conector AND para ligar as palavras-

chave. Portanto, a string de busca utilizada foi: ("software development" OR "software 

engineering" OR "software evaluation" OR "requirements") AND ("educational software" OR 

"educational games" OR "ubiquitous learning" OR "mobile learning" OR "blended learning" OR 

"e-learning" OR "intelligent learning environment" OR "Learning Environment"). 

 A seleção dos trabalhos foi conduzida por buscas manuais e automáticas. Ambas as 

estratégias seguiram três etapas, a saber: (i) leitura do título, resumo e palavras-chave (se 

houver); (i) leitura da introdução e conclusão e exclusão dos trabalhos duplicados; (iii) leitura 

completa dos trabalhos e extração dos dados.  

 A Tabela 10 apresenta com detalhes o quantitativo dos trabalhos incluídos e excluídos em 

cada etapa. Inicialmente foram retornados (engenhos de busca) e estavam disponíveis (eventos 

nacionais e periódicos) 1715 artigos. A primeira etapa incluiu 276 artigos e foram excluídos 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO (CI) CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (CE) 

CI1 - Publicações que evidenciam os requisitos 

e/ou teorias de aprendizagem e/ou formas de 

avaliação de qualquer tipo de SE (incluindo os 

AVAs). 

CE1 - Trabalhos que estão disponíveis na forma de resumos, 

apresentações, entrevistas e estudos secundários (Ex: 

revisões sistemáticas da literatura e mapeamentos 

sistemáticos). 

CI2 - Trabalhos que estão disponíveis para 

downloads na rede da UFPE - CIn 

CE2 - Artigos que não apresentam a especificação das 

características do SE (incluindo os AVAs).  

CI3 - Publicações entre 2010 á 2015 

CE3 - Publicações que evidenciem os requisitos e/o teorias 

de aprendizagem e/ou formas de avaliação dos Objetos de 

Aprendizagem (OA), não serão consideradas. 

CI4 - Artigos em inglês, português ou espanhol. 
CE4 - Publicações que tratem de SE voltados para áreas bem 

específicas, como: TV Digital ou realidade Aumentada.  

 
CE5 - Trabalhos duplicados serão excluídos (o mais 

completo será considerado) 
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1439 trabalhos, a segunda etapa incluiu 214 artigos, nos quais 10 foram excluídos por repetição e 

52 foram excluídos. Por fim, a terceira etapa incluiu 172 artigos (Apêndice F) e houve 42 

exclusões.  

Tabela 10- Quantitativo dos trabalhos incluídos e excluídos da RSL 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Extração dos dados 

 Como visto na Tabela 10, foram incluídos 172 estudos primários, os dados extraídos 

foram organizados em uma planilha eletrônica, contendo os seguintes campos: identificador (EP 

= Estudo Primário), ano de publicação, meio da publicação, local da publicação (tendo como 

referêcia o primeiro autor), título e autores (a), tipo de SE e as respostas das questões de 

pesquisa.  

 A extração dos requisitos aconteceu a partir das descrições dos estudos primários, essa 

foi a fase mais crítica e demorada da pesquisa. A Figura 12 apresenta um recorte do EP095, no 

qual as palavras em destaques (em amarelo) são consideradas as funcionalidades (requisitos) do 

jogo educacional de simulação apresentado pelo estudo.   

 

                                                 
5 Moreira. C; Coutinho. E. Avaliação do Jogo iTestLearning: Um Jogo para o Ensino  de Planejamento de Testes de 

Software. In Anais do Workshop sobre Educação em Computação, 2013.  

Fontes 
Retornados e 

disponíveis 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 
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R
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et
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o
s 

In
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u
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E
x

cl
u
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o

s 

In
cl

u
íd

o
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ACM Digital Library 46 31 15 4 1 10 2 8 

IEEEXplorer 24 11 13 2 1 10 4 6 

Science Sirect 39 27 12 1 0 11 3 8 

SBIE 465 387 78 8 3 67 18 49 

WIE 222 202 20 5 0 15 1 14 

WEI 183 155 28 5 1 22 3 19 

RBIE 128 100 28 12 1 15 2 13 

RENOTE 608 526 82 15 3 64 9 55 

TOTAL 1715 1439 276 52 10 214 42 172 
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Fonte: Moreira e Moreira (2014) 

4.2.3 Documentação  

 Com o objetivo de organizar e facilitar a síntese dos dados, cada estudo primário foi 

organizado em ordem cronológica (de 2015 até 2010), de acordo com a fonte de publicação. 

Logo após, as informações foram sendo preenchidas e deram origem aos requisitos, teorias de 

aprendizagem utilizadas no desenvolvimento e avaliação dos SEs, e diversas maneiras de avaliar 

os SEs. Uma aplicação web6 foi utilizada para calcular a frequência em que os requisitos foram 

citados pelos artigos. Dessa forma foi possível identificar quais os requisitos mais utilizados em 

SEs, conforme os resultados dessa pesquisa.  

4.2.4 Ameaças à validade 

O protocolo da RSL seguiu etapas bem definidas, porém seguem algumas limitações 

encontradas:  

- Se a pesquisa aqui proposta for realizada em datas ou usuários distintos (instituições), os 

resultados podem ser outros; 

- Caso outras bases de dados venham a ser utilizadas, os trabalhos retornados podem ser distintos 

aos apresentados nesta pesquisa; 

                                                 
6 http://tagfest.com.br/wordranking/ (Software que contabiliza a quantidade de vezes que uma palavra se repete) 

 

Figura 12- Recorte de trechos do EP09 destacando os requisitos ídentificados 
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- A string de busca utilizada pode não contemplar todos os sinônimos existentes para os termos 

identificados, sendo insuficiente para capturar todos os trabalhos relevantes. 

- A pesquisa foi realizada apenas por uma pessoa (autora deste trabalho), sob a supervisão da 

orientadora.   

- A autora deste trabalho não é especialista em teorias da aprendizagem. A identificação dos 

requisitos pedagógicos foi realizada através das informações fornecidas nos estudos primários 

selecionados na RSL.  

 Vale salientar que esta pesquisa utilizou a rede interna na UFPE - CIn para capturar os 

trabalhos disponíveis nas bases de dados.  

4.3 Resultados e discussão 

 A Figura 13 apresenta a quantidade de estudos primários selecionados por fonte de busca, 

o maior número de publicações foi na RENOTE, com 55 estudos. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Observando a Figura 14, é possível perceber que o maior número de publicações (44 

artigos) foi em 2014. Vale enfatizar que em 2015 houve apenas dois artigos (disponíveis na 

ACM e Science Direct), pois a RSL foi realizada entre abril e julho de 2015 e nenhum dos 

eventos e periódicos tinha disponibilizado a edição de 2015.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 13- Distribuição por fontes de busca 

Figura 14- Distribuição temporal dos estudos 
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A Figura 15 apresenta o quantitativo dos estudos primários de acordo com o tipo de SE, 

foram identificados dezesseis tipos de SEs, vale salientar que os AVAs foram inclusos nessa 

classificação, pois eles podem apresentar várias classificações de SEs. O autor Brito (2003) 

afirma que: 

“É importante destacar que os ambientes virtuais de  aprendizagem  podem apresentar  

algumas  ou todas as classificações de software  educativo, de  acordo  com  os 

tipos ou utilizações das ferramentas  tecnológicas  do  mesmo. De maneira geral, os 

ambientes virtuais dispõem de ferramentas 

instrucionistas e construcionistas, e são classificados de acordo com suas funcionalidade

s, basicamente, em softwares educativos do tipo perguntas e respostas, comunicação e 

cooperação (ex: Moodle)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Percebe-se que alguns tipos de SEs identificados são semelhantes a classificação de 

alguns autores apresentados no Capítulo 2, porém, foram identificados outros tipos de SEs como: 

aprendizagem móvel (m-learning), ferramenta educacional, software e-learning, materiais 

educativos digitais, emulador, dentre outros. Observando a Figura 15, percebe-se que 40,69% 

(70/172) dos trabalhos são sobre jogos educacionais, seguido pelos AVAs com 27,32% (47/172), 

com 8,72% (15/172) está a simulação e com 8,13% a aprendiagem móvel.   

A Tabela 11 apresenta as descrições dos tipos de SEs que não foram descritos 

anteriormente pelos trabalhos relacionados.    

 

 

Figura 15- Tipos de SEs identificados nos estudos primários 
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Tabela 11- Descrição da classificação dos tipos de SEs identificados na RSL 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

“[...]os ambientes virtuais de  aprendizagem  podem apresentar  algumas  ou 

todas as classificações de software  educativo, de  acordo  com  os 

tipos ou utilizações das ferramentas  tecnológicas  do  mesmo. De maneira geral, os 

ambientes virtuais dispõem de ferramentas 

instrucionistas e construcionistas e são classificados de acordo com suas 

funcionalidades, basicamente, em softwares educativos do tipo perguntas e respostas, 

comunicação e cooperação (ex: Moodle)” (BRITO, 2013) 

Aprendizagem móvel 

(m-learning) 

Moura (2009, apud Duarte et al,2013) “[...] qualquer tipo de ensino ou treinamento que 

ocorre quando um aprendiz não está em  um  lugar  predeterminado  ou  fixo,  ou  

quando  o  indivíduo  tira  partido  de oportunidades  de  aprendizagem  disponibilizadas  

pelos  dispositivos  móveis” 

Ferramenta Educacional 
São softwares educacionais citados como ferramentas pelos EPs. Não foi citada 

nenhuma definição clara. 

STI 
São sistemas de ensino/aprendizagem que utilizam IA e se adaptam as necessidades do 

aluno (PÍCCOLO et al., 2010) 

Ambientes 3D (citados 

em alguns trabalhos 

como Mundos virtuais 

3D) 

Ambientes online, no qual os usuários podem interagir semelhante ao mundo real. O 

usuário pode se comunicar (voz, mensagem de texto ou através de expressões 

coroporais). Além disso, eles podem ser considerados ambientes virtuais colaborativos. 

(DALSASSO et al, 2014) 

Software e-learning 

Os softwares e-learning promovem o ensino a distância, com a mediação de recursos 

didáticos sistematicamente organizados, apresentados em diferentes suportes 

tecnológicos de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculado através 

da internet.  (GOMES, 2005) 

Materiais educativos 

digitais 

“São  recursos  que  podem  ser  desde  pequenas atividades  realizadas  via  computador  

ou  ainda  livros  eletrônicos,  jogos,  simulações, histórias  em  quadrinhos  ou  desafios  

propostos  aos  alunos.  Os  materiais  digitais normalmente,  além  da  multimídia,  

usam  o  recurso  do  hipertexto  que  permite  uma navegação aleatória, não linear e 

cabe ao professor fazer um planejamento prévio, saber selecionar  as  unidades  a  serem  

trabalhadas,  de  forma  contextualizada  e  utilizá-las  em sua  prática  pedagógica”. 

(FALKEMBACH, 2005) 

LMS(Learning 

Management System) 

“Este  tipo  de  sistema  abrange  funcionalidades  para  armazenar, distribuir e gerenciar 

conteúdos de aprendizado, de forma  interativa  e  gradativa[...] são desenvolvidos para 

per-mitir  abordagens  didáticas  que  auxiliem  a  promoção  do ensino  e  da  

aprendizagem,  em  situações  de  mediação virtual  ou  semipresencial”  (CARVALHO 

et al., 2014) 

Sistemas de Geometria 

Interativa 

São sistemas computacionais que possuem uma interface gráfica, no qual permite que o 

aluno estude geometria através da manipulação de objetos geométricos (retas, 

circuferências e pontos).  

Rede social educativa 

É um  espaço,  no  qual  as  pessoas podem contruir perfis (públicos ou semi-públicos) e 

interagir entre si, no qual permite o compartilhamento coletivo de ideias. (SANTOS et 

al., 2014) 
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Narrativa hipermediática 

A narrativa em hipermídia representa uma revolução diante da linearidade, o autor é 

convocado a encontrar novas formas  de expressão para despertar o interesse do 

receptor, no qual exige um receptor ativo. (QUEVEDO et.al., 2013) 

Animação + Quiz 

O Quiz é um jogo de perguntas e respostas elaborado para diversão e  

conhecimento do usuário. (PESSOA, 2014) 

“Animação é a criação da ilusão de movimento e em vez da representação de 

movimento. A animação não é capturada do mundo real, mas sim processada a partir de 

movimentos artificiais”(LUZ, 2009) 

Emulador 
Software que reproduz o cenário estudado com a maior proximidade do ambiente 

real.(GURGEL; BARBOSA; BRANCO, 2012)  

Fonte: Dados da pesquisa 

 

4.3.1 Respostas às perguntas de pesquisa 

A primeira pergunta de pesquisa (QP1) faz o seguinte questionamento: quais são as 

teorias de aprendizagem incluídas no processo de desenvolvimento dos Softwares Educacionais? 

Os dados foram analisados separadamente (AVAs e SEs) para facilitar a visualização dos 

resultados, mesmo com a generalização do termo (Softwares Educacionais). A Figura 16 

apresenta as teorias de aprendizagem mais usadas no desenvolvimento dos AVAs, são elas: 

construtivismo e sócio-interacionismo (5 citações cada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 17 apresenta as teorias de aprendizagem usadas no desenvolvimento de SEs; a 

teoria mais citada é o construtivismo (13 citações). Portanto, o construtivismo é a mais utilizada 

(18 citações no geral). 

 

 

 

 

 

Figura 16- Teorias e métodos de aprendizagem utilizados no desenvolvimento dos AVAs 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pergunta de pesquisa dois (QP2) faz o seguinte questionamento: quais são as teorias de 

aprendizagem incluídas no processo de avaliação dos Softwares Educacionais? A Figura 18 

apresenta as teorias usadas na avaliação de AVAs; vale enfatizar que os trabalhos sobre LMS (do 

inglês Learning Management System) e software E-learning foram incluídos nessa categoria; a 

teoria mais usada na avaliação dos AVAs é o sócio-interacionismo (3 citações).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 19 apresenta as teorias de aprendizagem utilizadas na avaliação de SEs. A 

taxonomia de Bloom (3 citações) é a mais utilizada no contexto de SE. 

 

 

 

Figura 17- Teorias e métodos de aprendizagem utilizados no desenvolvimento dos SEs 

Figura 18- Teorias de aprendizagem e métodos utilizados na avaliação dos AVAs 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 12 apresenta as teorias e, algumas delas são classificadas como métodos de 

aprendizagem. As descrições das teorias e métodos são baseadas nos Estudos Primários (EP) 

selecionados na RSL (terceira coluna da tabela). Alguns EP´s citaram o uso de mais de uma 

teoria e/ou método de aprendizagem. As descrições de cada teoria ou método foram 

determinantes para a escolha das palavras-chave utilizadas na construção do catálogo.  A Tabela 

12 apresenta uma amostra das descrições citadas pelos EPs (cada teoria ou método de 

aprendizagem tem no máximo três EPs que descrevem suas características). Alguns trechos 

apresentados na segunda coluna da tabela estão destacados em negrito, pois eles evidenciam a 

escolha das palavras- chave.  

 

Tabela 12- Teorias e métodos de aprendizagem utilizados em SEs segundo a RSL realizada nesta dissertação 

Teorias/métodos 

de 

aprendizagem 

Descrição 
EP (Estudo 

primário) 

Palavras- 

chave 

Aprendizagem 

significativa 

EP17: “A teoria de David Ausubel, teoria do 

Aprendizado Significativo, aborda aspectos 

importantes para tornar a aprendizagem mais 

significativa, tais como a formulação do material 

potencialmente significativo, fazendo uso de signos 

que remetam a alguma situação real ou não, até à 

troca constante de informações entre professor-aluno e 

a disposição dos alunos em aprender conforme a teoria. 

Sendo uma teoria cognitivista, preconiza grande 

importância ao papel do aluno no modo como as 

informações são assimiladas por estes e como esta 

EP17; EP19; 

EP59; EP65; 

RP126; EP165. 

Adaptável ao 

nível do 

aprendiz 

 

Cotidiano do 

aluno 

 

Estrutura 

cognitiva 

 

Figura 19- Teorias de aprendizagem e métodos utilizados na avaliação dos SEs 
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informação se adéqua e se reestrutura na sua 

estrutura cognitiva”.  

EP65: “Ausubel [MOREIRA, 1999] propõe o conceito 

de aprendizagem significativa, em que uma nova 

informação relaciona-se com um aspecto relevante da 

estrutura de conhecimento existente do aluno, 

envolvendo um processo de interação desta nova 

informação e da estrutura cognitiva já existente no 

indivíduo, nomeada como subsunçor”. 

 

EP126: “[...] Teoria da Aprendizagem Significativa, a 

qual procura explicar os mecanismos internos que 

ocorrem na mente humana com relação ao aprendizado 

e à estruturação do conhecimento. Segundo Ausubel 

[Masini 1994], há duas formas limites e opostas de 

aprendizagem: a aprendizagem mecânica e a 

aprendizagem significativa. No entanto, o espectro de 

aprendizagem não é discreto, cada aprendizado pode se 

situar em  um contínuo entre o mecânico e o 

significativo. Ausubel afirma que a aprendizagem é 

mais significativa à medida que a  nova  ideia  ou  

conceito  é incorporado  às  estruturas  de 

conhecimento  do  aluno  e  adquire  significado  para  

ele,  de  forma  não-arbitrária  e substantiva,  a  partir  

da  relação  com  seu  conhecimento  prévio. 
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Construtivismo 

EP15 – “[...] teoria de Piaget (1973) sobre a construção 

da estrutura cognitiva do sujeito, a Epistemologia 

Genética, que trata da modificação das estruturas 

mentais sob influência da interação do indivíduo com 

o meio em que vive. Piaget apresenta em seu trabalho 

dois conceitos que são os fundamentos da sua idéia de 

construtivismo: a assimilação e a acomodação. Todo 

conhecimento novo recebido pelo sujeito será ou 

agregado a conhecimentos prévios compatíveis na sua 

estrutura cognitiva, na chamada assimilação, ou será 

alocado um novo esquema de conhecimento, 

caracterizando-se a acomodação, em ambos os casos 

alterando a estrutura cognitiva, que se adapta às 

mudanças”. 

EP15; EP22; 

EP34; EP43; 

EP59; EP61; 

EP70; EP74; 

EP76; EP79; 

EP90; EP121; 

EP124; EP125; 

EP127; EP136; 

EP137; EP139 

 

Adaptável ao 

nível do 

aprendiz 

 

Autonomia 

do aprendiz/ 

Aprendizage

m ativa  

 

Construção 

do 

conhecimento  

 

Cooperação/c

olaboração  

 

Interação 

social  

EP43 – “Para Piaget, a aprendizagem é considerada 

uma resposta particular, que pode ser complementada 

por meio das experiências. Piaget postula que, ao 

nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de 

estruturas biológicas - sensoriais e neurológicas - que 

permanecem constantes ao longo da sua vida. São essas 

estruturas biológicas que irão predispor ao surgimento 

de certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha 

piagetiana, considera-se que o indivíduo carregue 

consigo duas marcas inatas, que são a tendência natural 

à organização e à adaptação. O processo de 

aprendizagem envolve a assimilação e a acomodação. 

Na medida em que se participa ativamente dos 

acontecimentos, se assimila, mentalmente, as 

informações sobre o ambiente físico e social e se 

transforma o conhecimento adquirido em formas de 

agir sobre o meio.  O  conhecimento assimilado 

constitui as bagagens de experiências que permite 

enfrentar novas situações, assimilar outras experiências 

e formular novas ideias e conceitos. As novas 

aprendizagens baseiam-se nas anteriores e, assim, a 

inteligência humana se desenvolve. Aprendizagens 

simples servem de base a outras aprendizagens mais 

complexas”. 
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EP61- “[...] desenvolvimento cognitivo, visto que é na 

interação do sujeito com o objeto que determinadas 

estruturas cognitivas são construídas e reconstruídas 

(PIAGET, 1973). Cabe destacar,  também,  as  trocas 

cooperativas  que  a  atividade  oportuniza,  

importantes  no  processo  de  construção  de 

conhecimento.” 

Construcionism

o 

EP74 – “[...] no construcionismo de Papert, 

especialmente no que se refere à construção do 

conhecimento a ser edificada a partir da interação do 

aluno com uma ferramenta (o computador, por 

exemplo) (PAPERT, 1986). [...] Papert defende que 

inserindo-se uma ferramenta tecnológica no escopo 

educacional do aluno, de tal maneira que o desperte 

com uma motivação capaz de impulsioná-lo para “o 

querer aprender”, o resultado será uma aprendizagem 

mais significativa e mais autônoma. Segundo Papert, 

essa abordagem construcionista só deverá ocorrer se a 

ferramenta inserida conseguir se enquadrar no ciclo 

“descrição-execução-reflexão-depuração-descrição”, 

do qual a linguagem LOGO é um reconhecido 

exemplo.”   

 

EP74 e EP105 

Criar 

desafios  

EP105- “Segundo Seymour Papert (Kafai, 2006), o 

conhecimento para se alcançado por completo deve 

passar por um processo de construção”.  

Comportamenta

lismo 

“O comportamentalismo é uma postura filosófica que 

se ocupa de comportamentos observáveis e 

mensuráveis do sujeito, ou seja, de respostas que ele dá 

a estímulos externos. Contrapõe-se ao mentalismo, ao 

estudo do que as pessoas pensam e sentem: ocupa-se 

do que as pessoas fazem. Supõe que o comportamento 

inclui respostas que podem ser observadas e 

relacionadas com eventos que as precedem (estímulos) 

e as sucedem (conseqüências). Busca estabelecer 

relações funcionais, ou leis, entre estímulos e 

conseqüências (boas ou más)” (Moreira, 2009).  

EP64 
Instrução 

programada  
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Sócio-

interacionismo 

EP27- Vygotsky (2008) observou também que a 

colaboração dos estudantes entre si ou entre eles e o 

professor é essencial para o desenvolvimento de 

habilidades e estratégias fundamentais na solução de 

problemas. Mas, para potencializar a aprendizagem, 

ressaltou que devemos atuar na chamada Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP) do estudante. 

 

EP27; EP65; 

EP70; EP72; 

EP76; EP90; 

EP106; EP107; 

EP112; EP125; 

EP139; EP141- 

EP171 

  

 

Cooperação/c

olaboração  

Cotidiano do 

aluno  

Interação 

social  

Interação 

com software  

 

 

EP65 – “Vygotsky propõe o conceito de mediação, em 

que relações são intermediadas através de elementos e 

os signos, estruturas mentais que referem à  objetos  e 

acontecimentos.[...] O estudo de Zona de 

Desenvolvimento Proximal, proposto por Vygotsky 

[VIGOTSKY, LURIA e  LEONTIEV, 1934-1986] 

engloba duas  zonas  – o Desenvolvimento Real o e 

Desenvolvimento  Potencial.  Desenvolvimento  Real  

representa  as  tarefas  que  uma pessoa  consegue  

realizar  de  forma  autônoma,  sem  a  ajuda  de  

terceiros.  Já  o Desenvolvimento  Potencial  representa  

as  capacidades  de  uma  pessoa  relativas  ao  que ela  

consegue  fazer  com  determinado  auxílio  ou  

observação  do  seu  ambiente.  Ambos atuam como 

uma projeção do que a pessoa será capaz de fazer, 

analisando-se de forma hierárquica as tarefas 

propostas.”. 

EP76 – “No sociointeracionismo, teoria proposta por 

Vygotsky, os fatores sociais desempenham papel 

fundamental no desenvolvimento intelectual. A 

interação do sujeito com o ambiente social é 

enfatizada, e a cultura estabelece um conhecimento que 

é internalizado e construído pelas crianças, o  ato  de  

conhecer  envolve  várias funções  psicológicas,  

chamadas  de  funções  psicológicas superiores, que 

originam-se na relação entre os processos psicológicos 

básicos, a sociedade e a cultura (Vygotsky, 1984). 

Segundo  Vygotsky, essa interação leva  à  

colaboração, ação indispensável para a construção  do 

conhecimento. A diversidade de níveis intelectuais 

constitui uma condição  importante  da atividade  

coletiva  levando  ao compartilhamento de  

experiências, trajetórias, contextos, valores e níveis de 

conhecimento. Além da colaboração, as ações e 
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atitudes cooperativas podem ser identificadas nos 

ambientes virtuais. A cooperação pressupõe objetivos 

e valores comuns, trabalho coletivo, respeito mútuo, 

tolerância, interdependência, negociação constante, 

entre outros. 

Teoria do 

conhecimento 

(Método de 

alfabetização) 

EP32 – “Segundo Paulo Freire (1989), não é 

interessante um processo de alfabetização em que haja 

apenas uma memorização repetitiva dos "ba-be-bi-bo-

bu", não podendo minimizar a alfabetização ao  ensino  

puro  da palavra,  das sílabas e  das letras. Outra 

questão importante é a escolha das palavras que farão 

parte do jogo e, com isso, do processo de alfabetização. 

Importante escolher com base não apenas na riqueza 

fonêmica da palavra ou nas dificuldades fonéticas, 

mas tão importante quanto esses itens é o sentido que 

essa palavra traz em relação às crianças.” 
EP32; EP35 

Cotidiano do 

aluno 

 

Notificação 

sonora 
EP35 – [...] alguns métodos de alfabetização são mais 

conhecidos e utilizados no Brasil, como o método 

alfabético (também conhecido como método silábico), 

o método fônico e o método Paulo Freire. [..] Um 

aspecto importante a ser considerado na  empreitada  

de  alfabetizar  é  a  afetividade  do  estudante,  por  

meio  de  palavras  e exemplos nas lições de forma 

que sejam significativos a ele, do ponto de vista 

afetivo, e de  aplicabilidade  no  seu  contexto  social. 

Métodos de 

aprendizagem 
Descrição 

EP (Estudo 

primário) 

Palavras- 

chave 

Aprendizagem 

baseada em 

problema (do 

inglês Problem 

Based Learning 

- PBL) 

EP12- [...] PBL pode ser definido como um método 

instrucional que usa um problema para iniciar, 

direcionar e motivar o aprendizado. Como tal, PBL é 

consistente com os princípios da abordagem 

construtivista, que defende que o que as pessoas 

entendem é uma função do conteúdo, contexto, 

atividades e objetivos do aprendiz (SAVERY, 2006). 

Peterson (1997) ressalta três importantes princípios que 

promovem um aprendizado mais eficaz com o uso de 

PBL: 1) O aprendizado acontece em um ambiente onde 

os estudantes estão imersos na prática, em atividades 

em que recebem feedback de seus colegas estudantes 

e professores; 2) Os estudantes  recebem  guias  e  

suporte de seus pares, de maneira a promover um 

EP12 

Grupo 

heterogêneo  

 

Situação 

problema  
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ensino  multidirecional  envolvendo  outros 

estudantes, professores e  monitores, diferentemente do 

ensino convencional, normalmente unidirecional 

(professor para  estudante); 3) O aprendizado é  

funcional,  a partir de problemas reais. 

Aprendizagem 

baseada em 

projetos (ABP) 

 

EP114 - “A Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP) 

foi proposta (Ayas e Zeniuk 2003) como um meio de 

conduzir o ensino de forma que as competências 

pessoais e coletivas sejam construídas por meio do 

desenvolvimento de capacidades de aprendizagem que 

permitem o raciocínio em curto prazo. Esta teoria de 

aprendizagem possibilita a criação e o 

compartilhamento do conhecimento para além do 

individual e da equipe. Esta teoria pressupõe que, em 

um projeto centrado em tarefas onde as pressões  de  

curto prazo prevalecem, os participantes devem 

manter um equilíbrio entre ação e reflexão, a fim de 

construir a competência da capacidade de 

aprendizagem (Hsu e Liu 2005). [...]  A ABP, por outro 

lado, pode ser compreendida como uma técnica de 

ensino, na qual  situações de  um  contexto real  são  

modeladas em  um  projeto  fictício  desenvolvido por  

estudantes que  se  comprometem até  seu  término, e,  

assim,  adquirem conhecimento teórico e prático”.  

EP114 

 

Cooperação/c

olaboração  

 

Curto prazo  
 

Situação 

problema  

Aprendizagem 

baseada em 

problemas e 

projetos (ABPP) 

 

EP41 - “Aprendizagem Baseada em Problemase por 

Projetos (ABPP) [Araújo, 2003]. [...] apoiar o trabalho 

cooperativo previsto na metodologia ABPP adotada no 

curso.”  

“Diversas estratégias têm sido utilizadas para promover 

a aprendizagem ativa, como a aprendizagem baseada 

na pesquisa, o uso de jogos, a Aprendizagem Baseada 

em Problemas (ABP), ou a Aprendizagem Baseada em 

Problemas e por Projetos (ABPP). No caso da ABP, a 

ênfase é a resolução de problemas ou as situações 

significativas, contextualizadas no mundo real. Na 

ABPP os problemas ou projetos são enfrentados e 

estudados de forma coletiva e colaborativa por um 

grupo de aprendizes e não individualmente.” (Valente , 

2014).  

EP41 

 

Cooperação/c

olaboração  
 

Curto prazo  

 

Grupo 

heterogêneo  
 

Situação 

problema  
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Taxonomia de 

Bloom 

 

EP64 - “[...] Taxonomia de Bloom (BLOOM  et al.,  

1956; ANDERSON  &  KRATHWOHL,  2001),  para  

avaliar  o  impacto  do  uso  das interfaces  na  

aprendizagem  dos  estudantes,  constituída  por  três  

domínios:  Cognitivo, Afetivo,  Psicomotor.  

Entretanto, o  domínio  Cognitivo  é  o  mais  

conhecido  e  utilizado, onde  diversos  educadores  

apóiam-se  nos  pressupostos  teóricos desse  domínio  

para definirem,  em  seus  planejamentos  educacionais,  

objetivos,  estratégias  e  sistemas  de avaliação 

(FERRAZ et al., 2010). No domínio Cognitivo, os 

objetivos  foram  agrupados  em  seis  diferentes 

categorias e são apresentados numa hierarquia de 

complexidade e dependência, do mais simples  ao  

mais  complexo. Assim, para  ascender  a  uma  nova  

categoria,  é  preciso  ter obtido  um  adequado  

desempenho na  anterior,  pois  cada  uma  utiliza  

capacidades adquiridas nos  níveis  anteriores. As 

categorias  desse  domínio  são:  Conhecimento; 

Compreensão; Aplicação; Análise; Síntese; e 

Avaliação. [...] Na  taxonomia  revisada,  a  base  das  

categorias  foi  mantida,  permanecendo  seis 

categorias,  entretanto,  ao  separar,  conceitualmente, o  

conhecimento  do  processo cognitivo, ocorreram  às  

seguintes  mudanças  (KRATHWOHL,  2002):  i)  os  

aspectos verbais  utilizados  na  categoria  

Conhecimento foram  mantidos,  mas  esta  foi  

renomeada para Lembrar; ii) Compreensão foi 

renomeada para Entender; iii) Aplicação,  Análise  e 

Avaliação, foram  alteradas para  a  forma  verbal  

Aplicar,  Analisar  e  Avaliar, respectivamente, por  

expressarem melhor a  ação  pretendida e  serem  

condizentes com o que se espera de resultado a 

determinado estímulo de instrução; iv) Síntese    trocou    

de lugar com  Avaliação (Avaliar)  e foi  rebatizada 

para  a  forma  verbal  Criar.” 

EP14; EP23; 

EP34; EP45; 

EP64; EP109; 

EP164. 

Níveis 

cognitivos  

 

 

 

 

 

 

Teoria ACT 

 

EP65 – “Com o objetivo de interpretar o 

comportamento do estudante dentro de um sistema 

computacional, é interessante mapear os seus 

EP65 

 

 

 

Mapear o 

comportamen

to  

 



Capítulo 4 – Revisão Sistemática da Literatura 

 

 

69 

(Atomic 

Components of 

Thought) 

respectivos saberes sobre os assuntos abordados dentro 

deste mesmo sistema. Este é um problema que pode ser 

resolvido pela teoria ACT - (Atomic Components of 

Thought) [ANDERSON, CORBETT,  et  al.,  1992]  

que  afirma  que  a  habilidade  cognitiva  de  um  

estudante  pode ser  representada  como  um  conjunto  

de  regras,  interpretadas  como  estruturas  de 

condição-ação.  Tais regras podem ser utilizadas para 

interpretar as resoluções de exercícios realizadas 

pelo estudante, enquadrando as suas ações com estas 

regras previamente definidas pela teoria ACT.  Isto 

viabiliza o acompanhamento das ações de um aluno 

através de Model Tracing [ANDERSON, CORBETT,  

et  al., 1992], como acontece nas interações do Agente 

de Modelo Cognitivo.[...] A criação deste  plano  de  

ensino considera as informações traçadas no Model 

Tracing [ANDERSON, 1992] do aluno, que aponta 

como é  a utilização das regras de resolução de  

equações por  parte do mesmo. A teoria do Model 

Tracing embasa o primeiro, baseado no feedback 

imediato das  ações  do  aluno. As ações possíveis na 

resolução de problemas algébricos estão mapeadas 

como um conjunto de regras à disposição do Agente de 

Modelo Cognitivo, que avalia as ações do aluno e 

pode informar se os passos realizados estão corretos ou 

não, sendo possível inferir o grau de habilidade nos 

conhecimentos aos quais tais regras se referem.” 

 

Baseado em 

regras  

 

 

Plano de 

ensino  

Teoria das 

Inteligências 

multiplas 

 

EP46 – “A Teoria das Inteligências Múltiplas 

(Gardner, 1993) aborda a existência de diferentes 

tipos de inteligência presentes na mente humana, em 

oposição a uma idéia de inteligência unitária. Na teoria, 

sete tipos de inteligências são especificados: musical, 

cinestésica-corporal, lógico-matemática, espacial, 

linguística, interpessoal e intrapessoal. A intensidade 

do desenvolvimento de cada tipo de inteligência pode 

variar de maneira diferente para cada indivíduo, isto é, 

uma pessoa pode desenvolver melhor algumas 

inteligências do que outras. Atletas, por exemplo, 

tendem a ter uma inteligência cinestésico-corporal mais 

aguçada, contudo, isto não implica dizer que suas 

demais inteligências são pouco desenvolvidas.”. 

EP46; EP60 

Perfil do 

usuário  

 

Sistema 

adaptativo  

 

Personalidad

e e 

sentimento do 

usuário  
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Fonte: Dados da pesquisa 

A terceira pergunta de pesquisa (QP3) faz o seguinte questionamento: quais são os 

requisitos presentes nos mais diversos tipos de Softwares Educacionais e quais deles são 

associados às teorias da aprendizagem?  

 Foram encontrados vários requisitos durante a extração dos dados, cujo objetivo era 

identificar os requisitos pedagógicos Porém, outros requisitos também foram identificados e 

classificados em requisitos de usabilidade e gerais. 

A Tabela 13 apresenta os dez requisitos mais citados pelos estudos primários. Percebe-se 

que o feedback (53 citações) é o requisito mais utilizado em SE, seguido por pontuação (32 

citações). Os requisitos mais citados são utilizados em jogos educacionais, pois 70 dos 172 

 

EP60 – “[...] obtenção do perfil intelectual individual 

baseada na Teoria das Inteligências Múltiplas. Na 

educação para as inteligências múltiplas, tão 

importante quanto propiciar um ambiente escolar 

enriquecido e diversificado para a estimulação das 

inteligências múltiplas das crianças, é identificar suas 

potencialidades e dificuldades, para que elas se 

tornem parte  do seu planejamento educacional” 

(Gardner, 1995).  

Teoria da 

Aprendizagem 

Multimídia 

 

EP99- “[...] Teoria da Aprendizagem Multimídia 

(Mayer e Moreno, 2002; 2003) estabelece que o ser 

humano percebe mensagens  sonoras  e  imagéticas  

por meio  de  dois  diferentes  canais  de  

processamento,  representados  pelos  modos  verbal  

e  pictórico. A  combinação  das  informações obtidas 

pelos dois diferentes canais com os conhecimentos  

prévios  do  sujeito  é  que poderá se transformar  em  

um  conhecimento armazenado na memória de longo 

prazo. [...]  A  Teoria  da Aprendizagem  Multimídia  

fornece  elementos  que podem  contribuir  para  a 

projeção  de uma ferramenta  automática de tradução  

mais  adequada  às  características inerentes   ao   

processo   de   aprendizagem   de   pessoas   que   não   

apresentam   deficiência sensorial,  no  entanto,  

mostra-se pouco  abrangente quanto  ao mesmo  

processo  em  pessoas cujo  canal  de processamento  

auditivo  encontra-se impossibilitado  de receber 

informações.” 

EP99 
Recursos 

multimedia  
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trabalhos selecionados (Figura 15) são deste domínio. Todos os requisitos identificados estão 

presentes na versão final do EduCatalog4RE, inclusive os requisitos pedagógicos (Ver Apêndice 

B).  

Tabela 13- Requisitos mais utilizados no desenvolvimento de SE 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Vale salientar que, ao longo da pesquisa, foi descoberto que nem tudo é classificado 

como teoria da aprendizagem. De fato, alguns são considerados métodos de aprendizagem (PBL, 

ABP, ABPP, taxonomia de Bloom, dentre outros).  

Dentre os 172 estudos primários selecionados, apenas 48 (27,9%) citaram claramente o 

uso de teoria e/ou método de aprendizagem no desenvolvimento e/ou avaliação de SEs. A lista 

de todos os estudos incluídos na RSL pode ser vista no Apêndice E. Ela detalha as teorias e/ou 

métodos utilizados e suas respectivas citações por estudo primário. Vale enfatizar que alguns 

trabalhos citam mais de uma teoria e/ou método de aprendizagem e afirmam que elas podem ser 

usadas no desenvolvimento e/ou avaliação do SE. Portanto, pode haver combinações entre várias 

teorias e/ou métodos de aprendizagem, caracterizando um sistema híbrido.  

A quarta pergunta de pesquisa (QP4) faz o seguinte questionamento: quais as diversas 

formas de avaliar os Softwares Educacionais? A Tabela 14 apresenta os resultados relativos a SE 

e AVA dispostos separadamente. Observando a Tabela, percebe-se que 35 artigos não realizaram 

avaliação no contexto de SE, e a forma mais comum de avaliar SE é através de questionário (72 

Requisito Termos usados nos estudos primários N* 

 

Feedback 

 

Feedback em libras; Feedback visual; Feedback personalizado. 53 

Pontuação Pontos; Pontuação 32 

Níveis 
Níveis de conteúdos; Níveis de dificuldade; Níveis de interação; Níveis (Hierárquico); 

Níveis de habilidade. 
31 

Tempo Tempo; Tempo de digitação. 22 

Textos Textos explicativos; Textos (representando a fala do avatar); 19 

Dicas Dicas em libras; Dica sonora. 18 

Ajuda 

Dúvidas; Assistente de dúvidas; Teleporte (Contato); Sistema sugere ajuda; Suporte 

técnico; Atender aos visitantes; Fale conosco; Formulário para o usuário expressar 

dúvidas; Formulário para o usuário propor soluções; helpfulness; Notificar via SMS 

(resposta da dúvida do aluno); Oferecer apoio no desenvolvimento de projetos. 

17 

Ranking Ranking; Exibir ranking . 16 

Desafio 
Desafios (Jogabilidade); Missão; Missões em andamento; Missões concluídas; Painel 

de desafios; Resolver problemas; Responder desafio; Enigma. 
15 

Imagens Imagens coloridas. 14 

N* Quantidade de vezes que o requisito foi citado pelos estudos primários 
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citações). Em relação aos AVA, 18 artigos não realizaram avaliação, e o questionário (24 

citações) também é a forma mais utilizada no processo de avaliação. Vale enfatizar que alguns 

trabalhos realizaram diversos tipos de avaliação e combinam vários tipos, nos seguintes aspectos: 

aprendizagem, usabilidade, acessos ao sistema, métodos empíricos, dentre outros. 

Tabela 14- Diversas formas de avaliar SE 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As diversas formas de avaliar SEs foram incluídas nesta pesquisa para compreender 

sobre os critérios pedagógicos utilizados na avaliação dos SEs. 

 Tipos de avaliação 

Softwares 

Educacionais 

Não houve avaliação 

(35 artigos) 

Metodologia RETAIN 

(Relevância; Incorporação; 

Transferência; Adaptação; 

Imersão; Naturalização) 

(1 citação) 

Método de Inspeção Semiótica 

(MIS) 

(1 citação) 

Questionários 

(72 citações) 

Testes de usabilidade 

(Técnica Think Aloud) 

(2 citações) 

Método de avaliação da 

comunicabilidade (MAC) 

(1 citação) 

Experimento 

(6 citações) 

Avaliar ações do usuário 

(acertos, erros e tempo) 

(2 citações); 

Avaliação quantitativa (através do 

uso do google Analytics-

QtdeAcesso) 

(1 citação) 

Observação 

(3 citações) 

MetodologiaLORI 

(Learning Object 

ReviewInstrument) e 

metodologia GameFlow 

(1 citação) 

Medir emoções (método Emocard) 

(1 citação) 

Entrevista com os usuários 

(1 citação) 

Simulação para comparar 

parâmetros já divulgados na 

literatura. 

(1 citação) 

Prototipagem 

(1 citação) 

Dez critérios técnicos e 

pedagógicos 

(1 citação) 

Framework (EFEX) 

(1 citação) 

 

Ambientes 

Virtuais de 

Aprendizagem 

Não houve avaliação  

(18 artigos) 

Modelos markovianos 

(2 citações) 

Inspeção baseada em taxonomia 

(Log dos usuaríos) (1 citação) 

Questionário 

(24 citações) 

Avaliação da aprendizagem 

através da criação de mapas 

conceituais 

(1 citação) 

Métricas para avaliação (NBR 

(ISO/IEC 14598); NBR (ISO/IEC 

9126-1) 

(1 citação) 

Modelo de três parâmetros 

da teoria da resposta ao 

Item (avalia o desempenho 

do aluno) (1 citação) 

Modelo (ASIBPq) 

(1 citação) 

Observação 

(1 citação) 

Avaliação sócio- 

interacionista  

(1 citação) 

Grupo focal 

(2 citações) 

Software estatístico SPSS e Teste T  

(1 citação) 

Experimento  

(2 citações) 

Gravar as ações do usuário 

durante a interação com o 

sistema. 

(1 citação) 

Estudo de caso 

(1 citação) 
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Como o foco não é fazer um levantamento mais profundo sobre avaliação, será 

apresentado aqui um estudo primário que relatou tais critérios. O trabalho escolhido foi o EP71 7, 

no qual utilizou métricas de avaliação desenvolvidas na tese de doutorado de Silva (2012).  

“Pedagógica: observa a disponibilidade de material/instrumento para auxiliar o docente 

na utilização do software, bem como a presença de informações sobre os fundamentos e 

objetivos pedagógicos do aplicativo. Avalia a coerência do conteúdo em relação à 

proposta pedagógica apresentada, se o conteúdo é atualizado em relação às teorias da 

área, se é adequado ao público alvo com diferentes graus de complexidade e se dá 

ênfase a uma disciplina, porém numa abordagem interdisciplinar. Também são 

observados a presença de recursos motivacionais e de feedback encorajador, se o 

software  favorece  a  interpretação  sobre  os  erros  e acertos,  se  registra  o  

desempenho  do  usuário  e  se favorece trabalho em grupo.” (SILVA; FRANÇA, 2014) 

 

Percebe-se que os critérios de avaliação utilizados no EP71 são semelhantes aos 

requisitos existentes no EduCatalog4RE (Apêndice B), como: material de auxilio ao professor e 

informações sobre o SE; conteúdo atualizado; conteúdo adequado ao público alvo; conteúdos 

com diferentes graus de complexidade; recursos motivacionais; feedbacks (erros e acertos); 

registro do desempenho dos alunos; favorecer o trabalho em grupo. A Figura 20 apresenta o 

recorte de alguns critérios pedagógicos definidos por Silva (2012), que é o foco desta pesquisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: SILVA (2012) 

 

Os critérios pedagógicos utilizados para avaliar SEs (Figura 20) podem auxiliar a 

identificação de requisitos relevantes a esse domínio. Por exemplo: o item 15 analisa se o SE 

possui um guia de apoio pedagógico ao professor, o que significa que esse item (Guia de apoio 

ao professor) pode ser entendido como um requisito desejável em SE.  

                                                 
7FRANÇA.R.S; SILVA.A.C.B. Avaliação de softwares educativos para o ensino de língua Portuguesa. Revista 

Brasileira de Informática na Educação, V. 22, Nº 3, 2014 

Figura 20- Critérios de avaliação pedagógica para SE 
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4.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foi apresentada a Revisão Sistemática da Literatura que indentificou 172 

trabalhos relevantes a essa pesquisa, de onde foram extraídos dados (requisitos, teorias e/ou 

métodos de aprendizagem) para o desenvolvimento do EduCatalog4RE. Vale ressaltar que os 

dados sobre as formas de avaliar SEs serviram apenas para compreensão sobre os critérios de 

avaliação pedagógica, no qual eles podem ser utilizados para identificar requisitos pedagógicos 

em SEs. Como resultado principal da RSL, foi possível identificar uma grande quantidade de 

requisitos utilizados em SEs, além de poder identificar a relação de alguns deles com teorias e 

métodos de aprendizagem.  

Alguns relatórios institucionais poderiam auxiliar a identificação de requisitos para SEs, 

como:  (New media consortium) Horizon report8; Bill & Melinda Gates Foundation9; Fundacao 

lehmann10; Guia de tecnologias educacionais do MEC11. Esta dissertação não os utilizou na RSL, 

pois só foi de conhecimento de tais relatórios após o término da pesquisa. 

                                                 
8 http://www.nmc.org/ 
9 http://www.gatesfoundation.org/ 
10 http://www.fundacaolemann.org.br/ 
11 http://portal.mec.gov.br/guia-de-tecnologias/apresentacao 
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Capítulo 

5 
5 Catálogo de Requisitos EduCatalog 

4RE 
 

Este capítulo apresenta o EduCatalog4RE, que é um catálogo de requisitos 

desenvolvido para auxiliar a identificação de requisitos em Softwares Educacionais. Serão 

apresentadas as duas versões desenvolvidas durante a pesquisa.    
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5.1 Primeira versão do EduCatalog 4RE 

A primeira versão do EduCatalog4RE foi desenvolvida com base nos estudos primários 

selecionados na RSL, cujos requisitos foram extraídos e classificados em: pedagógicos, 

usabilidade e gerais.  Identificou-se 112 requisitos, dentre estes, 67 são pedadógicos, 30 gerais e 

15 de usabilidade. Para facilitar o processo de avaliação o EduCatalog 4RE, foi desenvolvido o 

seguinte site: http://mychelline.wix.com/educatalog.  

A tela inicial do site (Figura 21) apresenta uma breve informação sobre o desenvolvimento 

do catálogo. A classificação dos tipos de requisitos é disposta em três abas distintas. A versão em 

PDF do catálogo foi disponibilizada para download (ver o Apêndice A).   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Figura 22 apresenta a tela dos requisitos pedagógicos. Logo abaixo dos menus existem 

informações para que o usuário saiba interpretar o catálogo, são elas: 

 Variações de termos ou termo utilizado: significa todos os termos identificados nos 

estudos primários para um determinado requisito; 

 Símbolo (A): Significa que o termo relacionado ao requisito foi retirado apenas 

dos estudos primários sobre AVAs; 

 Sigla (EP): Sigla que identifica de qual estudo primário as referências de cada 

teoria de aprendizagem foram retiradas.  

Figura 21- Tela inicial do EduCatalog 4RE 

http://mychelline.wix.com/educatalog
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Observando a Figura 22, percebe-se que existem três colunas: a primeira apresenta o nome 

da teoria de aprendizagem e o estudo primário utilizado para referenciar as características da 

teoria; a segunda coluna apresenta o requisito e uma lista de termos, eles foram retirados dos 

estudos primários e deram origem ao nome do requisito; Por fim, a terceira coluna descreve o 

requisito.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As Figuras 23 e 24 apresentam respectivamente as telas dos requisitos gerais e de 

usabilidade, ambas possuem na primeira coluna o nome do requisito e seus termos.  

O requisito geral (acessibilidade) exemplificado na Figura 23 possui muitas variações de 

termos, exemplo: apresentação em libras, destacar objetos (deficientes intelectuais), materiais 

adaptativos, dentre outros.   

Ambos os requisitos apresentados na Figuras 23 e 24, foram realocados após a primeira 

avaliação. O requisito de acessibilidade passou a ser de usabilidade, e o requisito de autenticação 

que era de usabilidade passou a ser classificado como requisito geral.  

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Tela dos requisitos pedágogicos do EduCatalog 4RE 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

 

 Semelhante aos requisitos gerais, os de usabilidade seguem a mesma disposição no layout 

do site, no qual a primeira coluna apresenta o requisito e a segunda o descreve. A Figura 24 

apresenta um exemplo de requisito de usabilidade “Autenticação”. Algumas variações de termos 

são: Acessar através do login do administrador, Alterar senha e identificar usuário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Figura 24- Tela dos requisitos de usabilidade do EduCatalog 

Figura 23- Tela dos requisitos gerais do EduCatalog4RE 
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A avaliação da primeira versão do EduCatalog4RE (Capítulo 6), contribuiu para o 

refinamento do catálogo, gerando assim, a sua segunda versão. Segue alguns aspectos 

identificados:  

 

(i) Alguns requisitos foram realocados de acordo com a classificação (pedagógica, usabilidade 

e gerais).  

(ii) Alguns requisitos foram excluídos e incluídos no catálogo. 

(iii) Foi evidenciado por alguns especialistas que teorias são diferentes de métodos de 

aprendizagem, na primeira versão do EduCatalog4RE só foi utilizado o termo “teoria da 

aprendizagem”. A segunda versão do EduCatalog4RE contém os dois termos: “Métodos de 

aprendizagem” e “Teorias da aprendizagem”.  

(iv) Alguns requisitos pedagógicos compartilham as mesmas teorias e/ou métodos de 

aprendizagem. Além disso, foram identificados dois requisitos essenciais em todas as 

teorias e métodos de aprendizagem existentes no EduCatalog4RE; 

(v) A necessidade de um processo para direcionar o uso do catálogo 

(vi) Os termos ou suas variações utilizados nos requisitos, são considerados na segunda versão, 

as possíveis formas de implementação. 

(vii) Para sistematizar o processo de identificação dos requisitos foram utilizadas palavras-

chave.  

(viii) As palavras-chave utilizadas nos requisitos pedagógicos foram identificadas a partir das 

características da teoria e/ou método de aprendizagem;  

(ix) As palavras - chave utilizadas nos requisitos gerais e de usabilidade foram realocadas, pois 

na primeira versão elas eram o nome do requisito em si.  

5.2 Segunda versão do EduCatalog4RE 

Para a segunda versão do EduCatalog4RE foi desenvolvido um protótipo que pode ser 

acessado em: https: https://db.tt/PaF7wvKl. Ele foi desenvolvido no Construct 212, a escolha se 

deu pela familiaridade da pesquisadora (autora do trabalho) com o software, diminuindo assim a 

curva de aprendizado.  A segunda versão do catálogo possui 106 requisitos, nos quais 60 são 

pedagógicos, 15 de usabilidade e 31 são gerais.  

A primeira tela do protótipo pode ser vista na Figura 25, nela existe a opção “SAIBA 

MAIS...” e quatro menus (Sugestão de uso, requisitos, tipos de SEs e créditos). Vale salientar 

que o protótipo foi desenvolvido para propor uma melhor apresentação dos requisitos.  

                                                 
12 https://www.scirra.com/  
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Fonte: Elaboração própria 

 

Na opção “SAIBA MAIS...”, o usuário terá acesso a uma breve informação sobre o 

desenvolvimento do EduCatalog4RE. No menu “Requisitos,” o usuário poderá visualizá-los de 

acordo com a sua classificação (pedagógicos, usabilidade e gerais). O menu “tipos de SEs”, 

apresenta as classificações de SEs contempladas pelo catálogo. Já o menu “Créditos” apresenta 

as informações (formação e contato) sobre a autora e orientadora desse trabalho.  

Como sugestão de uso, foi desenvolvido um processo para sistematizar a escolha dos 

requisitos no EduCatalog4RE, a Figura 26 apresenta as cinco fases do processo. 
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 25- Tela inicial do EduCatalog 4RE 

Figura 26- Sugestão de um processo de uso do EduCatalog 4RE 
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Segue a descrição das cinco fases do processo: 

1ª fase – Um determinado usuário (Ex: engenheiro de requisitos, analista ou outra pessoa 

na responsável pela identificação dos requisitos) deverá elicitar os requisitos e compreender as 

necessidades dos stakeholders, ao final deve-se gerar uma lista de necessidades.  

2ª fase – Após a lista de necessidades gerada na fase anterior, é necessário que a pessoa 

responsável selecione o tipo de requisito de acordo com a classificação existente (pedagógico, 

usabilidade e gerais) no EduCatalog4RE.  

3ª fase – Nesta fase é desejável que uma equipe multidisciplinar (pscicólogo, pedagogo, 

dentre outros) participe da escolha dos requisitos. Principalmente em relação a escolha dos 

requisitos pedagógicos, pois eles associados as teorias e/ou métodos de aprendizagem. O 

catálogo possui requisitos pedagógicos que combinam teorias e métodos de aprendizagem. 

Portanto,é necessário ter em mãos a lista de necessidades dos stakeholders para identificar os 

requisitos adequados. Após isso, é realizada a escolha das palavras-chave, tal escolha, deve está 

associada a lista de necessidades dos stakeholders.  Por fim, é gerada uma lista de palavras-chave 

para cada tipo de requisito.  As palavras - chave foram sugeridas para facilitar a busca pelos 

requisitos, o trabalho de Wu et al. (2012) foi utilizado como referência. Além disso, foi 

considerada uma sugestão de uma participante (especialista) que analisou o EduCatalog4RE. A 

sugestão foi em relação aos requisitos pedagógicos, porém a ideia foi aderida para os demais 

tipos de requisitos do catálogo.  

4ª fase – Após obter-se a lista de palavras - chave, é necessário que o usuário selecione e 

analise os requisitos. Por fim, é gerada a lista de requisitos selecionados.  

5ª fase – Os requisitos selecionados na fase anterior devem ser refinados em 

funcionalidades implementáveis. Vale enfatizar que esse trabalho não contempla esta etapa, pois 

não foi possível identificar nos estudos primários esse nível de detalhes. 

A Figura 27 apresenta o mapa de navegação com os caminhos possíveis oferecidos pela 

interface do protótipo do EduCatalog4RE. As dez telas apresentadas na figura simulam a 

navegação do usuário a partir da tela principal do EduCatalog4RE até à escolha pela teoria de 

aprendizagem “Construtivismo”.  
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Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 27- Mapa de navegação de parte do EduCatalog4RE 
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A navegação das telas apresentadas na Figura 27 acontece de forma linear até à tela que 

contém todas as teorias e métodos de aprendizagem, contemplados pelo EduCatalog4RE. Após 

essa tela, a navegação é centralizada, caso o usuário escolha uma palavra-chave que possua 

requisitos comuns a mais de uma teoria ou método. Oposto a isso, se o usuário optar por uma 

palavra – chave que pertence apenas a uma teoria ou método, a navegação continua sendo linear. 

A tela da teoria de aprendizagem “construtivismo” (Figura 28) apresenta cinco palavras - 

chave, sendo duas (construção do conhecimento e autonomia do aprendiz (aprendizagem ativa)) 

exclusivas da teoria. As demais (adaptável ao nível do aprendiz, cooperação/colaboração e 

interação social) possuem características semelhantes a mais de uma teoria e/ou método de 

aprendizagem. Por exemplo, a palavra-chave “Adaptável ao nível do aprendiz” é uma 

característica do construtivismo e da aprendizagems significativa, ou seja, essas teorias possuem 

requisitos em comum. Quando o usuário posiciona o cursor do mouse em cima de uma das 

palavras-chave que compartilham requisitos, o seguinte texto é exibido: “Os requisitos 

associados a essa palavra-chave pertencem a mais de uma teoria”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

A palavra - chave “Construção do conhecimento” possui quatro requisitos (ver Figura 

29), são eles: CON01- Exibir feedback construtivo; CONS02 - Exibir feedback individualizado; 

CONS03- O sistema deve possuir vários desafios, pois esse requisito de jogabilidade é 

importante para motivar os usuários; CONS04 - Propor reflexões críticas ao trabalhar os 

conteúdos. Na parte superior da tela está localizado o nome da palavra - chave e logo abaixo 

existem três colunas: requisitos, sugestão de SE (Software Educacional) e possíveis formas de 

implementação (O layout da tela é igual para todas as classificações dos tipos de requisitos). A 

Figura 28- Tela do construtivismo e suas respectivas palavras-chave 
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sugestão de SE direciona o desenvolvedor sobre o tipo de SE (Ex: jogos, AVA, Ambiente 3D, 

dentre outros) que o requisito pode ser implementado, isso não significa que ele não possa ser 

utilizado no desenvolvimento de outro tipo de SE. As possíveis formas de implementação, são 

apresentadas em alto nível no catálogo, pois não foi possível extrair essa informação de forma 

detalhada. Tais informações foram retiradas dos estudos primários utilizados na construção do 

catálogo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Outro mapa de navegação é apresentado na Figura 30, ele apresenta os caminhos da 

interface que o usuário pode navegar, desde a tela inicial do protótipo até aos requisitos de 

usabilidade. A figura só apresenta a navegação até à segunda tela dos requisitos de usabilidade 

(2/5), pois após ela, o processo de navegação é semelhante. O ícone da seta (lado esquerdo) 

direciona para a tela anterior e o ícone da seta (lado direito) direciona o usuário para a próxima 

tela (3/5) e assim sucessivamente até a tela (5/5). O ícone da casa redireciona o usuário para a 

segunda tela do protótipo, que apresenta a classificação dos tipos de requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29- Tela da palavra-chave: construção do conhecimento 
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Fonte: Elaboração própria 

 

 A navegação dos requisitos gerais é semelhante aos requisitos de usabilidade, para não se 

tornar repetitivo, não será apresentado aqui outro mapa de navegação. 

 Todos os requisitos da segunda versão do EduCatalog4RE  podem ser vistos no Apêndice 

B.  

Figura 30- Mapa de navegação para os requisitos de usabilidade 
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5.3 Considerações Finais 

Este capítulo apresentou as duas versões do EduCatalog4RE. A primeira versão foi 

disponibilizada no formato PDF e alocada em um site para download. A quantidade de requisitos 

foi considerada significativa (112 requisitos), sendo 67 pedagógicos, 30 gerais e 15 de 

usabilidade. Após a avaliação da primeira versão, foram sugeridas várias melhorias nos seguintes 

aspectos: realocação de requisitos de acordo  com o seu tipo (pedagógico, usabilidade e gerais), 

exclusão e inclusão de requisitos, utilização de palavras-chave para facilitar a identificação dos 

requisitos no catálogo, dentre outros. 

A segunda versão do catálogo foi prototipada, algumas telas e mapas de navegação foram 

apresentados nesse capítulo. Vale salientar que o protótipo foi proposto para melhorar a 

apresentação dos requisitos. Todas as telas podem ser vistas no Apêndice B.  

O grande diferencial da segunda versão, além do seu formato, é a possibilidade de 

identificar os requisitos através de palavras - chave.  

A segunda versão do EduCatalog4RE passou a conter 106 requisitos, sendo 60 

pedagógicos, 31 gerais e 15 de usabilidade.  
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Capítulo 

6 
6 Avaliação do EduCatalog4RE 
 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar o método utilizado para as duas avaliações 

realizadas no EduCatalog4RE, como também os resultados das avaliações. Por fim, os 

resultados evidenciaram que o EduCatalog4RE é útil na identificação de requisitos para 

desenvolver softwares educacionais.   

 

 
 
. 
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6.1 Planejamento  

Este capítulo apresenta o processo de avaliação das duas versões do EduCatalog4RE, que 

aconteceu em duas etapas. Ambas utilizaram o questionário online como instrumento de coleta 

dos dados. A amostra dos participantes foi composta por especialistas em 

informática/computação na educação. Vale ressaltar que não houve nenhum tipo de benefício 

fornecido aos participantes. Algumas estratégias foram utilizadas para incentivar os participantes 

a contribuir com a pesquisa, como: contextualizar a pesquisa e enfatizar a sua importância, 

evidenciar a escolha do participante na pesquisa, enviar vários lembretes e apresentar o TCLE 

(Termo de Consentimento Livre e Esclarecido). O TCLE pode ser visto no Apêndice E.  

6.1.1 Questionários  

Os dois questionários utilizados foram validados (pré-teste) durante reuniões entre a 

pesquisadora e orientadora deste estudo. O primeiro questionário contém mais perguntas abertas, 

sendo 62,5% (10/16) do total, pois houve a necessidade de avaliar os requisitos do catálogo de 

forma detalhada. Outra investigação foi identificar a viabilidade de usar o catálogo para avaliar 

SEs (apenas uma pergunta).  

O segundo questionário contém mais perguntas fechadas, contemplando 75% (12/16) do 

total. O objetivo foi coletar as opiniões dos especialistas sobre outros aspectos inseridos na nova 

estrutura do EduCatalog 4RE, como: uso de palavras-chave e identificadores, interface do 

protótipo, quantidade e qualidade dos requisitos, dentre outros.  

6.1.2 Participantes 

Os participantes foram identificados através de eventos nacionais como: CBIE/LACLO 

(Congreso Brasileiro de informática na Educação e Conferência Latino-Americana de Objetos e 

Tecnologias da Aprendizagem), SBIE, WIE, Apps.Edu, CTD- IE (Concurso de Teses, 

Dissertações e TCCs em Informática na Educação ) e JAIE (Jornada de Atualização em 

Informática na Educação). Além desses, houve participantes de representantes de empresas que 

produzem softwares para educação, como: Joystreet13, Guest 3D 14e Manifesto Games15. Outros 

participantes convidados são docentes da Universidade Federal de Pernambuco, Universidade 

Federal da Paraíba, Universidade Federal de Campina Grande, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal Rural de 

Pernambuco e de grupos de pesquisa em diversas partes do país, como: Núcleo de Informática 

aplicada a educação (Unicamp)16, Grupo de pesquisa EducTec17 (Instituto federal do Espírito 

                                                 
13 http://www.joystreet.com.br/  
14 http://www.guest3d.com.br/ 
15 http://www.manifestogames.com/ 
16 http://www.nied.unicamp.br/?q=equipe-pesquisadores 

http://cbie2014.ufgd.edu.br/ctdie/
http://cbie2014.ufgd.edu.br/ctdie/
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=631&q=Universidade+Federal+do+Rio+Grande+do+Sul&stick=H4sIAAAAAAAAAONgecS4lZlb4OWPe8JSq5knrTl5jXEJMxdXcEZ-uWteSWZJpdBUZi42KFOBi1-KWz9d39DIqCA7K7dcg0GKlwtZQOoekxIXL4Op5DtRH-eKh1pCnAtjb65iqJScKnjrZPuKt9JMvVasoW5B7sFBvCBthknlaQYGBSbxcG5KYU66WS6Mm2xaZpRjWg7lJhsX5ZmXZ5QhFOeZFhaYIRRbJOcYFCJki5LzjA1gXLOsDJOyiiyEvYbmZsamuYxTJ9pVCXKhukaCEUkI4iJkIairkIRgLkPVCHYdqkawC1FVgV2JLAR1KYoqiGslGJU4OBgEGCUYFFh5AP_uLbS7AQAA&sa=X&ved=0ahUKEwiR6dGdz4TLAhXKE5AKHe_-AkQQ6RMIdDAR
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Santo), Grupo de pesquisa, informática, educação e sociedade (GINAPE - UFRJ)18, Grupo de 

Pesquisa em Informática na Educação, certificado no CNPq pela Universidade Feevale (WEI 

2014), GEPIED - Grupo de Estudos e Pesquisa em Informática na Educação (UFS)19, INFOEDU 

- Grupo de Pesquisa em Informática Aplicada à Educação (Instituto Federal de São Paulo)20, 

LabSoft - Laboratório e tecnologias de Software e Computação aplicada a educação (Minas 

Gerais)21, Grupo de Informática na Educação – GIE (UFRGS)22, InfoEduc - Informática na 

educação (FURG)23, LISEDUC - Laboratório de Informática, Sociedade e Educação (IFRJ)24 e o 

NEaD - Núcleo de Educação a Distância da UNESP25. Além desses, alguns autores de artigos 

identificados na RSL foram convidados a participar. 

6.1.3 Métricas utilizadas 

Para responder às perguntas fechadas utilizou-se uma escala de cinco pontos do tipo Likert 

(LIKERT, 1932), para os quais atribuiu-se uma escala qualitativa e outra quantitativa, a saber: 

concordo totalmente (5), concordo parcialmente (4), não concordo nem discordo (3), discordo 

parcialmente (2) e discordo totalmente (1).  

No aspecto quantitativo, este trabalho baseou-se na estatística descritiva, a qual se 

preocupa em descrever os dados e transformá-los em informações. As assertivas utilizadas na 

avaliação do EduCatalog4RE foram avaliadas pela Média Aritmética Ponderada, com o objetivo 

de medir o grau de concordância dos participantes. Considerando a escala Likert com escala de 

cinco pontos, o valor médio é calculado pela frequência das respostas dos especialistas (fi) 

multiplicado pelo peso equivalente na escala (xi). Por fim, o resultado é dividido pelo número de 

participantes (n).  A fórmula apresentada a seguir foi utilizada para realizar o cálculo de 

concordância e discordancia de cada assertiva (OLIVEIRA, 2005). 

 
n

iassertiva
n

fixi.
 

Onde, 

assertiva   = Valor médio das avaliações da assertiva 

xi = valor da resposta da assertiva 

fi = frequência da resposta 

n = número de participantes 

                                                                                                                                                             
17 https://sites.google.com/site/edutecifes/pesquisadores 
18 http://www.nce.ufrj.br/ginape/paginas/equipe.html 
19 http://www.gepied.com.br/index.php/contato-2 
20 http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/3873875151839309 
21 http://labsoft.muz.ifsuldeminas.edu.br/index.php/membros/pesquisadores 
22 http://www3.pucrs.br/portal/page/portal/facinppg/ppgcc/ppgccApresentacao 
23 http://infoeduc.c3.furg.br/index.php?Itemid=1826&option=link&id_site_componente=2796 
24 http://www.ifrj.edu.br/node/3156  
25 http://www.unesp.br/nead/#!/equipe/  
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Caso o assertiva  esteja próximo de cinco (número máximo da escala likert utilizado neste 

estudo), maior será o nível de concordância dos participantes em relação às assertivas de 

avaliação do EduCatalog4RE (OLIVEIRA, 2005).  

Para realizar os cálculos estatísticos (desvio padrão, máximo, mínimo e mediana), utilizou-

se a ferramenta SPSS Statistics Base26 versão 22. A escolha por esse software foi pela 

simplicidade da sua interface, e por ele atender as necessidades desta pesquisa.  

Em relação às questões abertas, optou-se por definir categorias (relevante, neutro e 

irrelevante) para as respostas dos participantes. Conforme afirma Pfleeger e Kitchenham (2012, 

apud SILVA, 2010) “A codificação se torna mais difícil para questões abertas. Neste caso, as 

categorias de resposta têm que ser definidas após o retorno do questionário [...]”. A Tabela 15 

apresenta os significados para cada categoria. Elas foram utilizadas para categorizar o feedback 

dos participantes que avaliaram o catálogo. A categoria “Relevante” significa que a sugestão do 

participante foi aceita e foi considerada para melhorar o catálogo. A categoria “Neutro” não 

altera o estado do catálogo, pois as sugestões já foram incluídas no catálogo. Já a categoria 

“Irrelevante” significa que as sugestões estão no escopo negativo desse trabalho, e portanto, o 

estado do catálogo não é alterado.  

Tabela 15-  Descrição das categorias de respostas 
 

Categorias Definição  

Relevante Quando os dados analisados são aceitos e estão no escopo desta pesquisa.  

Neutro Quando os dados analisados já foram incluídos na pesquisa ou não alteram os resultados já 

produzidos. 

Irrelevante Quando os dados analisados são rejeitados, pois fazem parte do escopo negativo desta pesquisa.  

Fonte: Elaboração própria 

6.1.4 Definição das assertivas 

As assertivas dos dois questionários utilizados são apresentadas na Tabela 16. O primeiro 

questionário foi dividido em cinco partes: perfil dos participantes (4 perguntas), estrutura do 

catálogo (3 perguntas), requisitos do catálogo (6 perguntas), uso do catálogo na avaliação de SEs 

(2 perguntas) e por fim uma pergunta aberta sobre sugestões e críticas. O segundo questionário é 

dividido em oito partes: perfil dos participantes (4 perguntas), usabilidade (2 perguntas), 

processo de uso (1 pergunta), identificação dos requisitos (2 perguntas), uso e entendimento do 

catálogo (2 perguntas), interface do catálogo (1 pergunta), requisitos (2 perguntas) e duas 

questões abertas para sugestões, críticas e informações extras. 

 

                                                 
26 http://www-03.ibm.com/software/products/pt/spss-stats-base 
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Tabela 16- Assertivas dos questionários utilizados 

 
Assertivas do primeiro questionário Assertivas do segundo questionário 

Categorias  Assertivas Categorias  Assertivas 

Perfil dos 

participantes 

1 - (Aberta); 

2 - (Aberta) 

3 - (Aberta) 

4 - (Fechada - Likert) 

Perfil dos 

participantes 

1 - (Aberta); 

2 - (Aberta) 

3 - (Aberta) 

4- (Fechada – SIM ou NÃO) 

Estrutura do 

EduCatalog4RE 

5 - (Fechada - Likert) 

6 - (Aberta) 

7 - (Aberta) 

Usabilidade do 

EduCatalog  

5- ( Fechada - Likert) 

6- ( Fechada - Likert) 

 

Requisitos do 

EduCatalog4RE 

 

Pedagógicos 

8 - (Fechada - Likert) 

9 - (Aberta) 

10- (Aberta) 

Processo de uso 

7- ( Fechada - Likert) 

Usabilidade 

11- (Fechada - Likert) 

12- (Aberta) 

13- (Aberta) 

Identificação dos 

requisitos  

8- (Fechada - Likert) 

9- (Fechada - Likert) 

 

EduCatalog4RE 

como instrumento 

de avaliação de SEs 

14 - (Fechada - Likert) 

15- (Aberta) 
Uso e 

entendimento do 

catálogo 

 

10- (Fechada - Likert) 

11- (Fechada - Likert) 

 

 

Espaço livre para os 

participantes 

contribuirem com 

informações extras 

 16 - (Aberta) 

  Interface do 

EduCatalog4RE 

 

12 - (Fechada - Likert) 

 

  

Requisitos do 

EduCatalog4RE 

13- (Fechada - Likert) 

 

14- (Fechada - Likert) 

  Espaço livre 

para os 

participantes 

contribuirem 

com informações 

extras 

15 -(Aberta) 

16- (Aberta) 

Fonte: Elaboração própria 

6.2 Avaliação da primeira versão do EduCatalog 4RE 

O primeiro questionário online27 (Apêndice C) foi enviado para 163 pessoas, sendo que 

cinco emails retornaram (endereço do email errado).  Portanto, 158 emails foram enviados. A 

taxa de respostas foi de 18,35% (29/158). As taxas de respostas são em média entre 14% a 20% 

(Hudson, 2013) e 6% a 36% (Smith, 2013). Tais informações são relatadas em surveys realizados 

na área de engenharia de software. Os trabalhos foram citados no trabalho de Begel e 

Zimmermann (2014), que realizou um survey e obteve 13,5% de respostas.  

O questionário foi enviado dia 02-10-2015 com o prazo de fechamento do formulário para 

o dia 20-10-2015. Esse prazo foi estendido até 10-11-2015, a pedido de uma participante.   

                                                 
27 https://goo.gl/DfwUOr 
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6.2.1 Perfil dos participantes da primeira avaliação  

 Assertiva 1- Qual é o seu grau de formação? 

 

 Em relação ao perfil dos participantes, a Figura 31 mostra que 37,93% (11/29) dos 

participantes são mestres, 34,48% (10/29) são doutores (a), com pós - doutorado foram 17,24% 

(5/29) da amostra, os graduados foram 6,90% (2/29) e apenas 3,45% (1/29) tem outro tipo de 

formação (não identificado pelo questionário).  

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 2 - Qual é a sua profissão? 

 

 Observando a Figura 32, percebe-se 79,31% (23/29) dos participantes são professores e 

apenas 6,9% (2/29) são estudantes. Houve também um participante (3,45% da amostra) para 

cada profissão a seguir: técnico em educação (1/29), técnico em Tecnologia da Informação 

(1/29), programador (1/29) e engenheiro (1/29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 31- Formação dos participantes - primeiro questionário 

Figura 32- Profissões dos participantes da pesquisa – primeiro questionário 
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 Assertiva 3 - Qual é a sua área de pesquisa? 
  

A terceira pergunta identificou a área de pesquisa dos participantes. A Tabela 17 apresenta 

a diversidade das áreas. Dos participantes, a maioria (21) apresentou áreas de pesquisa 

diretamente relacionadas à educação, como: design de tecnologias educacionais, informática na 

educação, engenharia de software em educação, dentre outros. Oito participantes apresentaram 

áreas de pesquisa diferenciadas como: Tecnologia da Informação e Comunicação,  redes de 

computadores, gestão de processos de negócios , dentre outros. Essa diversidade de perfis é 

relevante para a pesquisa, pois é possível identificar vários insights advindos de suas 

experiências.  

Tabela 17- Área de pesquisa dos participantes – primeiro questionário 

 

Participantes 

(P) 

Área de pesquisa Participantes 

(P) 

Área de pesquisa 

P01 

 

Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

P16 

 

Inteligência Artificial e Informática 

na Educação 

P02 

Design de Tecnologias 

Educacionais 
P17 

 

Serious Games e Ambientes de 

Realidade Virtual para apoio ao 

processo de formação. 

P03 
Redes de Computadores 

P18 
 

Tecnologias Digitais 

P04 
Não tenho 

P19 
 

Formação de professores. 

P05 
Educação, TIC e Internet das 

Coisas 
P20 

Interdisciplinaridade e formação de 

professores 

P06 

Neuropedagogia Computacional 

P21 

Tecnologia digital e aquisição de 

conhecimento. Enfase em games e 

sala de aula e tecnologias assistivas. 

P07 

Informática na educação, 

Tecnologias Web aplicadas, 

Bioinformática 

P22 

Informática na educação, ensino de 

programação. 

P08 Gestão de Processos de Negócios P 23 Computação e educação. 

P 09 
Sistemas Tutores Inteligentes 

P24 
Informática na educação, 

inteligência artificial. 

P10 

E-learning adaptativo 

P25 

Informática na Educação; 

Engenharia de Software; 

Ontologias. 

P11 
Educação 

P26 
Jogos Digitais; Ensino de 

Programação; 

P12 
Tecnologia Assistiva 

P27 
Interfaces avançadas para Educação 

(RA, RV, AVA, OA.) 

P13 

Engenharia de software em 

Educação 
P 28 

Informática na Educação; 

Acessibilidade em Páginas Web; 

Educação à Distância; Interface 

Participante Humano Computador. 

P 14 

Jogos, Engenharia de Software, 

Informática e Educação e 

Inteligência Artificial 

P 29 
Interação Humano-Computador 

P15 Engenharia de Software e Educação   

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Assertiva 4 - Você já participou, de forma direta ou indireta do desenvolvimento de 

Softwares Educacionais? Considerar forma direta (desenvolvedor) e forma indireta 

(elicitação de requisitos, validação, designer, dentre outros) 

Os resultados evidênciam, através da Figura 33, que 68,97% (alternativa “concordo 

totalmente”) e 13,79% (alternativa “concordo parcialmente”) dos participantes afirmam ter 

contato com o desenvolvimento de SEs. Apenas 3,45% ficaram neutros e 13,79% optaram pela 

alternativa “discordo totalmente”. A Tabela 18 mostra a média da assertiva (4,24). Tal resultado 

é bastante relevante para essa pesquisa, tendo em vista a experiência/conhecimento dos 

participantes com o desenvolvimento de SEs. 

Tabela 18- Respostas da assertiva quatro - primeiro questionário 

 
FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
4,24 

4 0 1 4 20 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Assertiva 5 - O catálogo de requisitos está bem estruturado? 

A média da quinta assertiva foi 3,93 (Tabela 19). Dentre os respondentes, 17,24% são 

neutros a essa assertiva e apenas 10,34% ficaram insatisfeitos com a estrutura do catálogo. 

Apesar das discordâncias e neutralidades, 41,38% dos participantes optaram pela alternativa 

“concordo parcialmente” e 31,03% optaram pelo “concordo totalmente”, esses dados podem ser 

vistos na Figura 34. Diante do resultado, é preciso levar em consideração as opiniões dos 

participantes em relação a estrutura do catálogo.  

 

 

Figura 33- Porcentagem da assertiva quatro – primeiro questionário 
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Tabela 19- Respostas da assertiva cinco - primeiro questionário 

 
FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,93 

0 3 5 12 9 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 6 - Se a resposta da pergunta anterior não for 4 ou 5, indique quais mudanças 

podem ser feitas no catálogo. 

A sexta assertiva questiona os especialistas sobre sugestões de mudanças na estrutura do 

EduCatalog4RE. A Tabela 20 apresenta às respostas dos dez participantes, eles representam 

34,48% (10/29) da amostra. Várias sugestões foram consideradas relevantes e auxiliaram a 

melhorar o catálogo, como: retirar o nome moodle do RP07 (Requisito pedagógico), introduzir 

uma sugestão de uso para o catálogo, reorganiar a apresentação dos requisitos e classificá-los por 

tipo de SE, dentre outros. Outras sugestões são consideradas irrelevantes, pois não fazem parte 

do escopo deste trabalho.  

Tabela 20 –  Respostas da assertiva seis – primeiro questionário 

 
Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P06 

 

Alguns requisitos são muito genéricos, e o desenvolvedor não 

pode apresentar uma prova de que foram atingidos. Para todo 

requisito deve ser possível construir um teste funcional que 

comprove que ele está implementado conforme a especificação. 

 

Irrelevante 

Alguns requisitos fazem referência direta a um software 

particular (RP07 Moodle). Isto prejudica o uso genérico do 

catálogo 

Relevante 

 

P11 Acho difícil sugerir, mas a lista está grande e como você 

considera como um catálogo, está bem assim... 
Neutro 

Figura 34- Porcentagem da assertiva cinco - primeiro questionário 
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P14 

O trabalho está massa, acredito que deve ter dado muito 

trabalho até chegar aqui, porém há ainda muitos pontos que 

podem ser melhorados, dentre eles: 

 

Precisa introduzir melhor o que é Educatalog e como a pessoa 

pode utilizá-lo, a pessoa fica meio perdida ao acessar a página. 

Relevante 

- Reorganizar a apresentação dos requisitos pedagógicos 

 - Há linhas pedagógicas e métodos pedagógicos que pertencem 

as linhas 

Relevante 

- os requisitos das linhas deveriam ser apresentados primeiro, 

uma vez que os métodos os herdam 
Relevante 

- existe requisitos comuns a todas linhas e métodos 

 Relevante 

- os requisitos também poderiam ser categorizados para ajudar a 

visualização e categorização Neutro 

   

Uniformizar a escrita dos requisitos (aconselho seguir o padrão 

de formato de escrita de requisito) 

 

Relevante 

pensar em uma maneira de categorizar melhor os requisitos 

    - por tipo (funcional, não funcional, de interface/interação, de 

usabilidade etc) 

 

Neutro 

    - por tipo de software educacional 
Relevante 

- e essa categorização ficar dentro dos requisitos por 

teoria/abordagem 

 

Neutro 

Há requisitos repetidos, principalmente, considerando o 

aspecto: usabilidade, interface e interação Relevante 

P15 

Acredito que as divisões maiores podem ser novamente 

divididas ou novamente organizadas, principalmente a parte 

pedagógica.  

 

 

Neutro 

Os requisitos podem ser mais explicados, com exemplos reais. 
Irrelevante 

 

Não está claro pra mim a escolha de tais teorias da 

aprendizagem. E como apresenta, pode sugerir que ambas 

devem ser usadas. 

 

Neutro 

P16 

Acredito que o RG09 pode ser removido. Isso porque muitos 

elementos de gamificação (ranking, pontuação, etc) são já 

citados separadamente no documento.  

Relevante 

P18 
Não deves usar software educacional quem sabe substitua por 

algo como objetos de aprendizagem 

Irrelevante 

 

P21 

De modo geral, o catálogo apresenta os requisitos necessários 

para o desenvolvimento de Softwares Educacionais.   

Neutro 

Mas, tem algumas fragilidades no que diz respeito aos 

Requisitos Pedagógicos números 17 a 20. Na nossa opinião a 

descrição está muito resumida e pouco explicita uma vez que 

nem sempre o desenvolvedor é acompanhado de um 

profissional da área de educação. 

Irrelevante 
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P23 

Na verdade faço uma pergunta antes, porque posso não ter 

entendido o propósito: Existe algum critério para a ordem que 

você escolheu apresentar as teorias da aprendizagem? Por 

exemplo, primeiro você apresenta Aprendizagem Baseada em 

Problemas e por Projetos (ABPP) e coloca outros 

(construtivismo, comportamentalismo...) e depois para voltar a 

Aprendizagem Baseada em problemas (do inglês, Problem-

Based Learning (PBL). Foi proposital não deixar sequenciado, 

ou melhor, agrupado ABPP e PBL, já que ambos trabalham 

com "problemas" como foco?   

Neutro 

P28 

Separar o catálogo por requisitos de usabilidade Técnica e 

Usabilidade Pedagógica. 

 

Neutro 

 

Não foi considerado, pois 

usabilidade pedagógica é 

semelhante aos requisitos 

pedagógicos 

identificados. 

NOKELAINEN (2006) 

trata em seu trabalho de 

algumas características 

da usabilidade 

pedagógica, como: 

controle do aluno; 

controle de atividade; 

aprendizagem 

colaborativa/cooperativa; 

orientação de metas; 

aplicabilidade;  valor  

agregado;  motivação;  

avaliação  do  

conhecimento  prévio; 

P 29 

Requisitos Educacionais: poderiam ser separados, dentro de 

suas categorias, em RF - Requisitos Funcionais e RNF - 

Requisitos Não Funcionais. 

 

Requisitos Gerais: poderiam ser organizados em RF - 

Requisitos Funcionais e RNF - Requisitos Não Funcionais, 

utilizando-se também de alguma taxonomia para organizar 

RNF. 

Neutro 

 

Não foi considerado 

separar os requisitos em 

RF e RNF, pois cada 

pessoa tem a sua 

interpretação sobre essa 

classificação. 

 

Requisitos de Usabilidade: poderiam ser organizados usando as 

Heurísticas de Nielsen (http://www.nngroup.com/articles/ten-

usability-heuristics/) como referência ou algum outro modo de 

classificação reconhecido na literatura.  

 

Irrelevante 

 

Penso que o uso de tags possa ser útil na categorização dos 

requisitos, considerando diferentes domínios e tipos de software 

educacionais. 

 

Relevante 

 

O nome Tags foi 

substituído por 

identificador 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 Assertiva 7 - Na sua opinião, algum requisito está classificado de forma inadequada? Se, 

sim, enumere-o e coloque a classificação do tipo de requisito entre parênteses. 

As respostas para essa pergunta são apresentadas na Tabela 21, no qual nove 

participantes (31,03%) responderam. Das contribuições, apenas quatro foram relevantes (P06, 

P14, P15e P17) e aderidas para desenvolver a segunda versão do catálogo. As respostas com 

categorias neutras (P11, P13, P23 e P28) não alteram o estado atual do catálogo e apenas a 

resposta do P22 foi considerada irrelevante.  

Tabela 21 – Respostas da assertiva sete – primário questionário 

 
Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P06 
RP07 RP08 RP09 são requisitos de usabilidade, sendo que a ABPP 

não foi representada por nenhum requisito. 

Relevante 

 

Os requisitos citados 

foram realocados 

para a palavra-chave: 

interação social 

(construtivismo e 

sócio-

interacionismo).  

P11 
Sim, existem equívocos que vou explicar em outra questão. 

 

Neutro 

P 13 
Requisito de Usabilidade: Trabalhar com parceria de pedagogos. 

 

Neutro 

P14 

Sim, há requisitos de processo, outros de produtos e requisitos 

repetidos. 

 

Relevante 

 

Os requisitos de 

processos foram 

excluídos do 

catálogo, a saber: 

custo, implementação 

e ser fácil de 

desenvolver. 

P15 

Precisaria de um tempo maior e uma aplicacao prática para isso. 

Quem usará o catálogo, são os desenvolvedores? Acho que a 

linguagem usada precisa ser mais clara ou mais padronizada para o 

público alvo. 

 

Relevante 

P17 

RP08 (geral). Obs: do modo como está escrito vejo este requisito 

como geral, mas se o texto fosse algo que deixasse mais claro o 

objetivo pedagógico por trás da conexão com as redes sociais, eu o 

consideraria pedagógico. Por exemplo: RP08: Propor resolução de 

problemas por meios colaborativos. No meu entendimento, a 

integração com a rede social é um meio pelo qual a colaboração 

pode ocorrer. 

 

RP09(geral). Motivo semelhante ao anterior. Uma sugestão seria: 

RP09: Estimular meios nos quais os alunos divulguem seus 

trabalhos. No meu entendimento, a divulgação na internet é um 

meio do aluno expor seus trabalhos. 

 

Relevante 

P22 

Não tenho certeza se alguns itens devem ser listados no catálogo, 

uma vez que alguns deles não podem alcançar algum nível de 

objetividade que auxilie a construção de um OE. Por exemplo, na 

lista de requisitos pedagógicos, RP02 é um tanto subjetivo. Se a 

descrição do requisito não for capaz de orientar a construção do 

Irrelevante 
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"material de qualidade" no OE, talvez este item deva ser removido, 

uma vez que não agrega. Idem para RP23, RP24, 28, 29. 

P23 A uma primeira leitura, não identifiquei incoerências. Neutro 

P28 Usabilidade da ferramenta, quem pode responder seria um UX; 

Usabilidade Pedagógica, quem pode responder seria um 

profissional da área da Educação. 

Nao pode haver esta mistura de conceitos. 

 

Neutro 

 Fonte: Dados da pesquisa 

 Assertiva 8 - Os requisitos pedagógicos correspondem à teoria de aprendizagem 

associada? 

A oitava assertiva possui a média de 3,93 (Tabela 22). Houve um equilíbrio entre três 

respostas (Figura 35), onde 31,03% dos participantes optaram pela alternativa “concordo 

totalmente”, 34,48% optaram por “concordo parcialmente” e 31,03% dos participantes ficaram 

neutros. Tais resultados podem significar que é preciso mais iniciativas de pesquisadores da 

Informática na educação sobre a temática (requisitos pedagógicos para SEs).  

Tabela 22- Resultados da assertiva oito – primeiro questionário 

 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,93 

0 1 9 10 9 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 9 - Se a resposta da pergunta anterior não for 4 ou 5, indique quais são os 

requisitos que não correspondem às teorias da aprendizagem indicadas. 

A Tabela 23 apresenta as respostas de 31,03% (9/29) dos participantes, porém, poucos 

participantes (P06, P11, parte da resposta do P16 e P29) responderam a essa assertiva a contento. 

Os outros participantes desfocaram do objetivo (1ª parte da resposta do P16, P22 e a maior parte 

das sugestões de P29). Parte da sugestão do P16 (“Em relação aos requisitos pedagógicos, eu 

Figura 35- Porcentagem da assertiva oito - primeiro questionário 
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acredito que as definições das teorias de aprendizagem deveriam ser baseadas em trabalhos 

originais [...]”) será considerada em outras vesões do catálogo. Houve muitas respostas neutras 

(7/29), elas não alteram o estado atual do EduCatalog 4RE.  

 
Tabela 23- Resultados da assertiva nove – primeiro questionário 

 
Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P06 

- RP07 RP08 são requisitos de usabilidade, sendo que a ABPP não foi 

representada por nenhum requisito. 

 

Relevante 

- RP09 RP10 RP11 não são do construtivismo, consultar Seymour 

Pappert 

 

Neutro 

- RP14 é requisito do behaviourismo 
Neutro 

P11 

Você está misturando teorias de aprendizagem com métodos (práticas 

pedagógicas) e metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Vale dar 

uma conferida e consertar, pois este é um equívoco sério e que 

atrapalha a sua lista de requisitos. 

Relevante 

P14 
O trabalho está muito bacana, mas precisa de revisão. Mandarei por 

email minhas considerações. 
Neutro 

P16 

Eu acredito que o trabalho está muito bom e muito completo. No 

entanto, gostaria de dar alguns feedbacks críticos como forma de 

aperfeiçoar o trabalho: Em relação aos requisitos pedagógicos, eu 

acredito que as definições das teorias de aprendizagem deveriam ser 

baseadas em trabalhos originais e não nos trabalhos que citam, pois aí 

pode haver alguns viés. 

Irrelevante 

(Trabalhos 

futuros) 

Além disso, eu percebi também que nos requisitos pedagógicos, alguns 

dos requisitos são muito específicos dos trabalhos citados. Por 

exemplo, nos requisitos relacionados à teoria sócio-interacionista,  é 

colocado como um dos requisitos agentes inteligentes. No entanto, na 

minha opinião pode-se desenvolver trabalhos baseados nessa teoria 

sem ser necessário agentes inteligentes. Agentes inteligentes é a 

ferramenta usada para atender alguma funcionalidade esperada, mas 

não um requisito para que o sistema atenda a essa teoria.   

Relevante 

 

(Requisito 

realocado para 

“Requisitos 

gerais”) 

P 17 

Não possuo pleno conhecimento de todas as teorias de aprendizagem 

apresentadas na pesquisa para julgar esse aspecto. 
Neutro 

P18 Das que eu conheço, sim. Neutro 

P22 

Acho que um requisito não está necessariamente à teoria de 

aprendizagem. O OE final e como ele será usado vão definir se este é 

um recurso aderente a uma ou outra teoria. 

 

Neutro 

 

P28 Usabilidade Técnica. Neutro 
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P29 

Embora não me sinta à vontade para avaliar os requisitos quanto às 

diferentes abordagens pedagógicas, seguem alguns questionamentos 

durante a leitura dos requisitos: 

- O que é qualidade segundo as autoras? (RP02) 

Neutro 

- E quando um usuário não enxerga, o que significam símbolos e 

signos apropriados? Não seria o caso de deixar mais claro que cuidado 

ter ao selecionar símbolos e signos? (RP03) [refrasear] 

Irrelevante 

- Não seria o caso de propor resolução de problemas em um prazo 

adequado à tarefa proposta? (RP06) Relevante 

- Do curso ou do software? (RP07) 

Neutro 

- Trabalho ou atividade? (RP09) 
Neutro 

- Abrir?! (RP23) [revisar requisitos relativos ao Sócio-Interacionismo - 

precisam de contexto] 
Irrelevante 

Alguns requisitos estão enunciados do ponto de vista do sistema e 

outros do ponto de vista do usuário. Não seria o caso de normalizar a 

forma de apresentá-los? 

Relevante 

Requisitos devem ser enunciados de modo que possam ser validados 

posteriormente, ainda que contextualizados em uma determinada 

abordagem pedagógica. Não seria o caso de normalizar a forma de 

apresentá-los? 

Irrelevante 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Assertiva 10 - Você conhece requisitos pedagógicos que não estão incluídos no catálogo? 

Se conhecer, enumere esses requisitos e associe-os às teorias de aprendizagem 

correspondentes.    

Treze participantes que correspodem a 44,82% da amostra, respoderam à assertiva dez. A 

Tabela 24 apresenta as respostas e só uma delas foi considerada relevante (P11), ela sugere 

separar teorias de métodos de aprendizagem. A sugestão direta sobre a inclusão de um novo 

requisito se deu através do participante 02, porém ele já existia no catálogo (Requisito 

pedagógico associado a Teoria das Inteligências multiplas). Percebe-se que a maiora dos 

participantes sugerem novas teorias e métodos de aprendizagem e não requisitos associados a 

elas.  

 
Tabela 24- Resultados da assertiva dez – primeiro questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P02 Self-regulated learning 

 
Neutro 
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P05 
Seria interessante incluir a teoria do estilo de aprendizagem 

 Irrelevante 

P09 
ACT - Adaptive Control of Though. 

 Neutro 

P11 

Veja aqui: uma teoria não é um requisito. A identificação da 

teoria é que é o requisito.  Neutro 

PBL não é uma teoria, mas sim um método, uma prática 

pedagógica, o mesmo valendo para ABP e ACT. Relevante 

P14 

Pedagógicos não saberia dizer, mas em relação ao 

desenvolvimento de jogos há alguns que certamente não são 

contemplados. 

 

Neutro 

P16 

Acredito que possa ser adicionada a "teoria da carga cognitiva".  

 

Irrelevante 

(Trabalhos 

futuros) 

P18 
Sócio-Interacionismo;  

 
Neutro 

P19 
PBL 

 
Neutro 

P21 

Em relação as teorias apresentadas já sugerimos que deve ficar 

melhor  explicito o que está mencionado principalmente dos RP 

17 a 20. 

 

Irrelevante 

P22 

Acho que seria mais fácil responder este item se houvesse uma 

opcao ao lado de cada requisito. Mas como mencionei, talvez não 

seja interessante atrelar um requisito a uma teoria, uma vez que o 

todo e como é adotado é quem determinam a aderência. 

 

Neutro 

P24 

Teoria de estilos de aprendizagem - Felder- Silverman, Kolb, 

Briggs, dentre outros, para classificação dos estudantes e 

fornecimento de conteúdo adequado às suas preferências de 

aprendizagem. 

 

Irrelevante 

P26 

Ciclo de Kolb: Este ciclo envolve quatro etapas de aprendizagem, 

são elas: sentir, fazer, observar e pensar  

 

Irrelevante 

P28 
Metodologia das Árvores 

 
Irrelevante 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 11- Os requisitos de usabilidade estão claros e bem definidos? 

As respostas da assertiva onze evidenciam que apenas dois participantes discordaram 

parcialmente (6,90%) sobre a definição e clareza dos requisitos de usabilidade, e seis 

participantes ficaram neutros (20,69%), elas podem ser vistas na Figura 36. A média de 

concordância para essa assertiva foi de 3,89 (Tabela 25), onde 48,38% dos participantes 

escolheram a alternativa “concordo parcialmente” e 24,14% optaram por “concordo totalmente”. 

Esse resultado sugere que os requisitos de usabilidade possuem definições claras e definidas, 

mas que algumas precisam ser melhoradas.  
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Tabela 25- Resultados da assertiva onze – primeiro questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,89 

0 2 6 14 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

] 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 12- Se a resposta da pergunta anterior não for 4 ou 5, indique quais são os 

requisitos que precisam ser melhorados. 

  A Tabela 26 apresenta as sugestões dos participantes, a maior parte deles tiveram suas 

sugestões aceitas (categoria: relevante). Alguns participantes (P15, P22 e P29) tiveram suas 

sugestões ou partes delas incluídas na categoria: neutro ou irrelevante.  

 
Tabela 26- Resultados da assertiva doze – primeiro questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P06 

RNF07 - Ambíguo: para um desenvolvedor, recurso é uso 

de memória, disco e banda passante. Não é a intenção do 

requisito. 

Relevante 

(Alocado para requisito gerais, 

cuja palavra chave associada é 

eficiência) 

RNF12 - A proliferação de menus não é um bom requisito 

de usabilidade. Um sistema com muitos menus se torna 

hermético e desmotivador. Um sistema com máxima 

usabilidade deve poder oferecer operações contextuais 

com o mínimo de menus. 

Relevante 

(Alocado para requisito de 

usabilidade e a descrição 

reescrita) 

RFN14 - Normalmente desenvolvimento rápido pode ser 

confundido com baixa qualidade. O requisito deve indicar 

um processo de desenvolvimento estruturado que garanta 

a qualidade do software. 

Relevante 

(Excluído do catálogo) 

P11 

Em RNF06 - Materiais de treinamento você deve falar em 

capacitação de professores e não em treinamento. 

Professores são capazes de criticá-la por isto. 

 

Relevante 

 

P14 Algumas descrições merecem ser melhoradas. Relevante 

Figura 36- Porcentagem da assertiva onze - primeiro questionário 
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P15 

Sobre "Os usuários devem ser autenticados antes de usar o 

sistema". Alguns sistemas, por exemplo MOOC, estão 

permitindo o acesso sem validação. Tente considerar 

requisitos mais genéricos, inclusive para o catálogo se 

adaptar a futuros sistemas educacionais que são 

tendências. 

Neutro 

Alguns requisitos poderiam ser mais objetivos. Veja esse 

exemplo, "Interface que estimule a imaginação". Como 

fazer isso? O catálogo vai tratar esse tipo de coisa? Ou 

deixará para o usuário procurar? Mais são muitos 

exemplos, quais possuem prioridades?  

Irrelevante 

O usuário que usar o catálogo pode ficar perdido em meio 

a tantos requisitos? Não sei, estou colocando reflexões 

para ti ! 

 

Relevante 

 

(Estimulou a prototipação do 

catálogo para apresentar 

melhor os requisitos) 

P18 

RNF14. Tenho dúvidas se "ser fácil de desenvolver" é 

requisito de usabilidade. 

 

Relevante 

 

(Excluído do catálogo) 

P22 

Acho que seria mais fácil responder este item se houvesse 

uma opcao ao lado de cada requisito.  
Neutro 

Alguns requisitos são subjetivos, por exemplo, 

desempenho.  
Relevante 

Uma coisa que me trouxe curiosidade é existe um sub-

conjunto de requisitos para cada tipo de SE? Como a lista 

é completa, para qualquer um dos tipos, é possível saber a 

partir do catálogo os requisitos mais frequentes em um de 

simulação, etc... 

 

Relevante 

 

(Sugestão para incluir os tipos 

de SE nos requisitos) 

P28 

Usabilidade remete a caracteristicas de Interface, faltaram 

outros elementos como: Acessibilidade, navegabilidade, 

intuitividade, amigabilidade. 

 

Relevante 

 

(Foi incluído o requisito de 

navegabilidade, pois os demais 

já foram inclusos) 

P29 

Considerando-se as heurísticas de Nielsen, recomendo 

fazer uma verificação de completeza: 

http://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/ 

 

Também os componentes de usabilidade: 

http://www.nngroup.com/articles/usability-101-

introduction-to-usability/ 

 

Pergunta: Será que os requisitos enunciados contemplam 

as Heurísticas de Usabilidade propostas por Nielsen? E os 

componentes de usabilidade? 

 

Irrelevante 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Assertiva 13 - Você conhece novos requisitos de usabilidade que não estão presentes no 

catálogo? Se conhecer, enumere-os. Se não conhecer, responda: "Não conheço". 

A Tabela 27 apresenta as sugestões dos participantes em relação os requisitos de 

usabilidade, apenas oito (27,58%) contribuiram com sugestões. Porém, apenas a sugestão do 

participante sete foi aceita e implementada na segunda versão do EduCatalog4RE, as demais já 
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foram incluídas no catálogo (categoria neutro), ou não estão no escopo desta pesquisa (categoria 

irrelevante).   

 
Tabela 27- Resultados da assertiva treze – primeiro questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P07 

- Consistência da interface  

- Consistência das mensagens  

 

Relevante 

 

(O requisito 

consistência da 

interface foi 

alocado na 

palavra-chave: 

facilidade de uso. 

O requisito 

consistência de 

mensagens foi 

alocado na 

palavra-chave: 

segurança) 

P13 
- Feedback do docente nas fases 

 
 

Neutro 

P14 

Sim, conheço requisitos específicos para jogos relacionados a sua 

usabilidade. Por exemplo, os elementos de um jogo deveriam ser 

sugestivos a ponto de permitir que o usuário jogue sem precisar 

recorrer a manuais e outros tipos de ajuda, esses elementos também 

precisam ser consistentes e padronizados, isto é, ter uma identidade 

visual que seja obedecida, dentre outros requisitos. 

Neutro 

 

 

P15 

 

Considerar novos requisitos, voltados para m-learning, etc. 

 

Neutro 

 

P 17 

Pelo que observei, os atributos básicos de usabilidade estão inseridos 

em algum dos requisitos. 

 
Neutro 

P 24 

Acessibilidade. Permitir que usuários com necessidades especiais 

possam utilizar o software educacional. 

 

Neutro 

 

P 28 

Livros de Jacob Nielsen; Normann; Preece; Pressmann. 

 

Irrelevante 

(Trabalhos 

futuros) 

 

P 29 

SILVEIRA, M. S., CARNEIRO, M.L.F. Diretrizes para a Avaliação da 

Usabilidade de Objetos de Aprendizagem. SIMPÓSIO BRASILEIRO 

DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO, 1. Rio de Janeiro, 2012. 

 

MELO, A. M. Acessibilidade em Objetos de Aprendizagem. In: 

BRAGA, J. (Org.) Objetos de Aprendizagem: vol. 1 - Introdução e 

Fundamentos. Santo André: Editora da UFABC, 2014. 

 

Irrelevante  

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva quartoze: Você acredita que o catálogo pode ser utilizado para avaliar 

Softwares Educacionais?  

A média da assertiva quartoze (3,68) apresentada na Tabela 28 possui o valor mais 

distante de cinco. O que evidencia, que os participantes não estão completamente de acordo 
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sobre o uso do EduCatalog4RE para avaliar SEs. A Figura 37 mostra que dentre os que 

discordam, 13,79% optaram pela resposta um na escala likert (discordo totalmente), e 6,9% 

optaram pela alternativa “discordo parcialmente”.  

 
Tabela 28- Resultados da assertiva quartoze – primeiro questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,68 

4  2 4 8 11 

Fonte: Dados da pesquisa 

Apesar da média da assertiva ter sido a mais distante de cinco, a Figura 37 mostra que 

houve uma porcentagem de concordância significativa. No qual 37,93% dos partipantes optaram 

pela alternativa “concordo totalmente” e 27,59% optaram por “concordo parcialmente”. 

Portanto, é preciso mais pesquisas e refinamento do catálogo para que ele seja utilizado na 

avaliação SEs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 15- Indique algum Software Educacional para que ele possa ser avaliado com 

os requisitos contidos no catálogo. 

Os especialistas indicaram vários softwares para serem avaliados pelo EduCatalog4RE 

(Tabela 29). Alguns participantes (P07, P08 e P22) se mostraram contrários a essa assertiva.  

Tabela 29- Resultados da assertiva quize – primeiro questionário 

Participantes 

(P) 
Descrição das respostas 

Participantes 

(P) 
Descrição das respostas 

P01 Moodle da UFAL P16 pat2math.unisinos.br 

P02 openredu.org P17 Moodle, jogos educacionais do LabTEVE 

P03 MeuTutor P18 xxxxxxxx 

P04 Não conheço P19 
https://www.mangahigh.com/pt-

br/games/pyramidpaniclite 

Figura 37- Porcentagem da assertiva quartoze - primeiro questionário 

http://pat2math.unisinos.br/
http://openredu.org/
https://www.mangahigh.com/pt-br/games/pyramidpaniclite
https://www.mangahigh.com/pt-br/games/pyramidpaniclite
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P05 Hot Potatoes P20 --- 

P06 http://www.educopedia.com.br/ P21 TRIADE 

P07 Não aplica P22 Não posso indicar 

P08 

Acho que não é possível avaliar 

da forma como o catálogo está 

apresentado. 

P 23 

Seu trabalho poderá guiar vários trabalhos 

de TCC em softwares educacionais em 

cursos de LCC.  

P09 Calques-2D P24 Scratch 

P10 GRAPPLE P25 MeuTutor 

P11 --- P26 Neutro 

P12 Prodeaf  P27 moodle 

P13 Sherlock P 28 Scratch 

P14 Code Combat, Moodle, 

Lightbot  
P 29 

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 

P15 Um MOOC, exemplo, Coursera   

Fonte: Dados da pesquisa 

 
A média de todas as assertivas (uso da escala likert) é apresentada na Tabela 30, percebe-

se que a menor média (3,68) foi em relação ao uso do EduCatalog4RE para avaliar SEs. Isso 

indica que os participantes se mostraram insatisfeitos com essa possibilidade. Alguns citam que é 

preciso definir critérios de avaliação. As demais médias estão próximas de quatro (3,89 e 3,93), o 

que indica um resultado positivo em relação a concordância dos participantes sobre as assertivas 

apresentadas no questionário. A assertiva quatro obteve o maior número de concordância (4,24), 

significando que a maioria dos participantes já atuaram no desenvolveram SEs.   

 
Tabela 30- Resultados da avaliação do EduCatalog4RE sob o aspecto estatístico – primeiro questionário 

A
ss

er
ti

v
as

 FREQUÊNCIA ABSOLUTA RESULTADOS  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não Discordo 

Nem 

Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente assertiva  
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo Mediana 

4 4 0 1 4 20 4,24 1,45 1 5 5 

5 0 3 5 12 9 3,93 0,84 2 
5 4 

8 0 1 9 10 9 3,93 0,84 2 5 4 

11 0 2 6 14 7 3,89 0,82 2 5 4 

14 4 2 4 8 11 3,68 1,41 1 5 4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Tabela 30 mostra que o desvio padrão ficou entre 0,82 e 1,45, demonstrando a variação 

das respostas. Além disso, os dados mostram que a mediana das assertivas ficaram entre 4 e 5 na 

escala likert, o que evidência a concordância dos participantes em relação a diversos aspectos do 

EduCatalog 4RE, assim como já citado.  

http://www.educopedia.com.br/
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/
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6.3 Avaliação da segunda versão do EduCatalog 4RE 

 A segunda versão do EduCatalog4RE é considerada a versão final que contempla o escopo 

deste trabalho. O questionário online28 (Apêndice D) utilizado para coletar as opiões dos 

especialistas foi enviado dia 17-12- 2015 com o deadline até o dia 27-12-2015, ele foi estendido 

para 10-01-2015 pelos seguintes motivos: pedidos de alguns especialistas, época festiva e férias. 

Dos 158 emails enviados, seis retornaram com mensagens automáticas de aviso de férias ou 

recesso. Portanto, a taxa de retorno para essa avaliação foi de 15,13% (23/152). Quatro respostas 

foram excluídas do questionário, pois duas delas apresentou o mesmo valor na escala likert para 

todas as assertivas (2 e 4). Outras duas respostas foram excluídas, pois elas estavam repetidas 

(mesma data e horário) na planilha de respostas geradas pelo Google.   

6.3.1 Perfil dos participantes da segunda avaliação 

 

 Assertiva 1 - Qual é o seu grau de formação? 

 

 A Figura 38 mostra que 47,83% (11/23) dos participantes da segunda avaliação do 

EduCatalog4RE são mestres. Já 39,13% (9/23) da amostra possui doutorado, 9% (2/23) são 

graduados e apenas 4% (1/23) tem pós-doutorado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 2 - Qual é a sua profissão? 
 

Em relação a profissão dos participantes, 73,9% (17/23) são professores, um dos 

participantes além de professor, é gerente de projetos (4,3% - 1/23). As outras profissões citadas 

foram: analista de TI (8,7% - 2/23), estudante (4% - 1/23), TI (4,3% - 1/23) e técnico em 

tecnologia da informação (4% - 1/23). Esses dados podem ser vistos na Figura 39.  

 

                                                 
28 https://goo.gl/5ghTIv 

Figura 38- Formação dos participantes - segundo questionário 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 3 - Qual é a sua área de pesquisa? 

 

A Tabela 31 mostra que a concentração maior da área de pesquisa dos participantes da 

segunda avaliação é com a informática/computação na educação.  

Tabela 31- Aréas de pesquisas dos participantes - segundo questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Participantes (P) Descrição das respostas 

P01 Avaliação da 

aprendizagem 

P13 Informática na educação 

P02 Ensino da computação e 

informática na educação 

P14 Informática na educação 

P03 IHC P15 Informática na educação 

P04 Informática na educação P16 Teste de software 

P05 Internet das coisas P17 Ensino de programação 

P06 Informática na educação, 

ontologias e engenharia de 

software 

P18 Educação e tecnologia 

P07 Jogos e aprendizagem, 

educacao em CC 

P19  IHC 

P08 Bioinformática, 

informática na educação, 

tecnologias web, 

mineração de dados 

P20 TA 

P09 Pensamento 

computacional  

P21 Sistemas colaborativos, 

aprendizagem 

colaborativa, getsão de 

sistemas complexos 

P10 Informática na educação, 

engenharia de software e 

sistemas distribuídos 

P22 EAD 

P11 Tecnologias aplicada a 

educação 

P23 Tecnologias educacionais 

e assitivas 

P12 Tec. Educacional   

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 4 - Você participou da primeira avaliação do EduCatalog? 

 

A Figura 40 mostra que 61% (14/23) dos participantes avaliaram a primeira versão do 

EduCatalog 4RE, isso significa que já esse grupo já tinha familiaridade com a proposta. Já 39% 

(9/23) dos respondentes não avaliaram a primeira versão do EduCatalog4RE. A assertiva 

Figura 39- Profissões dos participantes da pesquisa – segundo questionário 
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dezesseis disponibiliza um espaço para sugestões/críticas dos participantes, percebe-se a 

diferença de comentários de ambas as categorias, eles serão apresentados posteriormente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 6.3.2 Análise de confiabilidade 

 

A análise de confiabilidade é aplicada a um questionário utilizado em uma pesquisa, ela 

diz respeito ao grau de precisão das escalas adotadas. Medir a confiabilidade nos permite 

descobrir se os resultados produzidos pela escala são consistentes, a análise é feita quando todos 

os itens do questionário utilizam a mesma escala de medição (FREITAS ; RODRIGUES, 2005).   

A análise de confiabilidade do questionário deve ser realizada após as respostas dos 

participantes. Este trabalho utilizou o software SPSS para realizar o cálculo estatístico por meio 

do Coeficiente  α (alfa) de Cronbach 29 (CRONBACH, 1951). Diante disto, não será detalhada 

aqui a fórmula utilizada. Para maiores informações consultar os trabalhos de Cronbach (1951), 

Freitas e Rodrigues (2005).   

Levando em consideração que todos os itens do questionário possuem a mesma escala de 

medição, o coeficiente  ∈ [0,1].  A Tabela 32 apresenta a classificação da confiabilidade de 

acordo com o valor de  . 

Tabela 32- Classificação da confiabilidade a partir do coeficiente α de Cronbach 

Confiabilidade Muito baixa            Baixa           Moderada              Alta             Muito Alta 

Valor de        30,0       60,030,0       75,060,0        90,075,0           90,0  

Fonte: (FREITAS e RODRIGUES, 2005) 
 

O segundo questionário utilizado foi submetido a avaliação de confiabilidade. O valor de 

 de Cronbach foi 0,83, o que comprova que a confiabilidade dos dados é considerada alta, 

segundo a classificação apresentada por Freitas  e Rodrigues (2005) na Tabela 32.  

                                                 
29 “Apresentado por Lee J. Cronbach em 1951, o coeficiente  α de Cronbach (assim como é cientificamente 

conhecido) é uma das estimativas da confiabilidade de um questionário que tenha sido aplicado em uma pesquisa” 

(Freitas e Rodrigues, 2005) 

 

Figura 40- Porcentagem da assertiva quatro – segundo questionário 
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 Assertiva 5 - Você considera que o EduCatalog é útil na identificação dos requisitos 

de um Software Educacional? A média para essa assertiva é 4,43 (Tabela 33), isso significa 

que houve uma concordância bastante significativa em relação a utilidade do EduCatalog4RE 

para identificar requisitos. A Figura 41 apresenta um equilíbrio entre as alternativas “concordo 

totalmente” e “concordo parcialmente, ambas foram escohidas por 48% dos participantes e 

apenas 4% ficaram neutros a essa assertiva. Portanto, é possível comprovar que não houve 

discordância dos participantes em relação a utilidade do EduCatalog4RE na identificação dos 

requisitos para SEs.   

 
Tabela 33- Respostas da assertiva cinco – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
4,43 

0 0 1 11 11 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
 Assertiva 6 - Você considera que é fácil identificar os requisitos de um Software 

Educacional no EduCatalog? A Figura 42 mostra que para essa assertiva, houve algumas 

discordâncias (17% para “discordo pacialmente” e 4% para “discordo totalmente”), a média é 

3,60 (Tabela 34). Apesar da média apresentada, a maioria dos participantes (57%) optou pela 

alternativa “concordo parcialmente” e 17% dos participantes optaram por “concordo totalmente”.  

Tabela 34- Respostas da assertiva seis – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,60 

1 4 1 13 4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 41- Porcentagem da assertiva cinco – segundo questionário 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 7 - A sugestão do processo de uso do EduCatalog é fácil de compreender?  

A média para essa assertiva é 3,82 (Tabela 35). A Figura 43 mostra que 65% dos participantes 

optaram pela alternativa “concordo parcialmente” e 13% por “concordo totalmente”. Um grupo 

de participantes, que equivale a 17% da amostra, ficou neutro sobre a sugestão de uso do 

EduCatalog4RE e apenas 4% discordaram totalmente sobre essa assertiva.  

 

Tabela 35- Respostas da assertiva sete – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,82 

1 0 4 15 3 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 Percebe-se que apesar das dicordancias e neutralidades, a maioria dos participantes 

concorda que o processo de sugestão de uso do catálogo é fácil de compreender.  

 

Figura 42- Porcentagem da assertiva seis – segundo questionário 

Figura 43- Porcentagem da assertiva sete – segundo questionário 
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 Assertiva 8 - A classificação dos tipos de requisitos que compõem o EduCatalog 

facilitam a identificação dos requisitos necessários para desenvolver um Software 

Educacional? A média dessa assertiva é 4,04 (Tabela 36), isso significa que os participantes 

concordaram com a classificação utilizadas no EduCatalog 4RE. A Figura 44 mostra que 48% 

dos participantes concordaram parcialmente (4 na escala likert) e 30% optaram por “concordo 

totalmente”. Houve neutralidade por parte de 17% dos participantes e apenas 4% discordaram 

parcialmente.  

 
Tabela 36 - Respostas da assertiva oito – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
4,04 

0 1 4 11 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 9 - As palavras – chave utilizadas auxiliam a identificação dos requisitos? 

Em relação ao uso de palavras - chave, os participantes se mostraram satisfeitos (Xassertiva=3,95), 

os dados podem ser vistos na Tabela 37.  Dentre os respondentes, 35% optaram pela alternativa 

“concordo parcialmente” e “concordo totalmente”. A neutralidade em relação a essa assertiva 

aconteceu com 22% dos participantes e apenas 9% discordaram parcialmente, esses dados 

podem ser vistos na Figura 45. Portanto, percebe-se que a maioria dos participantes concorda 

com o uso de palavras - chave para auxiliar a identificação dos requisitos no EduCatalog4RE.  

 
Tabela 37 - Respostas da assertiva nove – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,95 

0 2 5 8 8 

Fonte: Dados da pesquisa 

Figura 44- Porcentagem da assertiva oito – segundo questionário 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 10 - Os identificadores dos requisitos auxiliam o uso do catálogo? Os 

identificadores dos requisitos foram sugestões de especialistas na primeira avaliação do 

EduCatalog 4RE. Conforme apresenta a Tabela 38, a média dessa assertiva é 3,73. Observando a 

Figura 46, percebe-se que a maioria dos participantes (39%) optou pela neutralidade a essa 

assertiva, 35% dos participantes optou pela alternativa “concordo parcialmente”. Em relação a 

opção “concorco totalmente”, 22% dos participantes a escolheram e apenas 4% discordaram 

parcialmente. Diante do alto índice de neutralidade, é preciso haver mais pesquisas e outras 

avaliações sobre o uso de identificadores nos requisitos para auxiliar o uso do catálogo.   

 
Tabela 38 - Respostas da assertiva dez – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva  

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,73 

0 1 9 8 5 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 46- Porcentagem da assertiva dez – segundo questionário 

Figura 45- Porcentagem da assertiva nove – segundo questionário 
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 Assertiva 11 - Os identificadores dos requisitos auxiliam o entendimento do 

catálogo? As respostas para essa assertiva são em sua maioria pela neutralidade, com 43% da 

amostra de participantes (Figura 47). A média (Xassertiva=3,56) é apresentada na Tabela 39. 

Percebe-se que 30% e 17% optaram respectivamente pela concordância parcial e total, e apenas 

9% discordaram parcialmente. Semelhante a décima assertiva, é preciso rever sobre os 

identificadores nos requisitos para facilitar o uso e entendimento do catálogo.   

Tabela 39- Respostas da assertiva onze – segundo questionário 
FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,56 

0 2 10 7 4 

Fonte: Dados da pesquisa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 12 - A interface do EduCatalog é amigável, ou seja, é fácil de compreender 

e utilizar? A média para essa assertiva é 3,73 (Tabela 40). A Figura 48 mostra, que dentre os 

participantes, 9% discordaram em ambas as escalas (1 e 2) com a interface do catálogo. Porém, 

39% (4 na escala likert) e 30% (5 na escala likert) dos pesquisadores concordaram com a 

facilidade de compreender e utilizar o EduCatalog 4RE.  

Tabela 40- Respostas da assertiva doze – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,73 

2 2 3 9 7 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

Figura 47- Porcentagem da assertiva onze – segundo questionário 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 13- A quantidade dos requisitos que compõem o EduCatalog é satisfatória 

para o desenvolvimento do Software Educacional? A maior parte dos participantes ficaram 

satisfeitos com a quantitade dos requisitos apresentados no EduCatalog4RE. A média das 

respostas é 3,78 (Tabela 41), e isso evidência que houve poucas discordâncias (9%) sobre essa 

assertiva. A Figura 49 mostra que a maioria dos participantes (61%) optaram pela alternativa 

“concordo parcialmente” e 13% por “concordo totalmente”. Um grupo de 17% ficaram neutros a 

essa assertiva.  

 
Tabela 41- Respostas da assertiva treze – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

Concordo 

totalmente 

(5) 
3,78 

0 2 4 14 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Figura 48- Porcentagem da assertiva doze – segundo questionário 

Figura 49- Porcentagem da assertiva treze – segundo questionário 
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 Assertiva 14- A qualidade dos requisitos que compõem o EduCatalog é satisfatória 

para o desenvolvimento de Softwares Educacional? Em relação à qualidade dos requisitos, 

70% concordaram parcialmente e 13% totalmente. A média da assertiva é 3,73 (Tabela 42). A 

Figura 50 mostra que a minoria dos participantes (4%) optou pela alternativa “discordo 

totalmente” e 13% por “discordo parcialmente”. As discordâncias podem estar associadas às 

áreas de pesquisa dos especialistas, tendo em vista que algumas classificações de requisitos, 

como o de usabilidade, por exemplo, são interpretadas de forma distintas.  

Tabela 42- Respostas da assertiva quartoze – segundo questionário 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA Xassertiva 

Discordo 

totalmente 

(1) 

 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

 

Não concordo 

nem discordo 

(3) 

 

Concordo 

parcialmente 
(4) 

 

Concordo 

totalmente 

(5) 

 
3,73 

1 3 0 16 3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A média de todas as assertivas é apresentada na Tabela 43, a menor média (3,56) é da 

assertiva onze, o resultado mostra que dez participantes ficaram neutros e dois discordaram 

parcialmente. Isso comprova que o uso de identificadores para auxiliar no entendimento do 

EduCatalog4RE não foi bem aceito pelos participantes. A assertiva seis também apresentou a 

média baixa (distante de cinco), pois cinco participantes dicordaram sobre a facilidade de 

identificar os requisitos no EducCatalog4RE. As assertivas cinco e oito possuem médias acima 

de quatro (respectivamente 4,43 e 4,04), esses resultados indicam a aceitação da utilidade do 

catálogo na identificação dos requisitos em SES; e sobre a classificação dos tipos de requisitos 

apresentadas no catálogo.  

As demais médias estão próximas de quatro (variam entre 3,95 e 3,73), o que indica o 

resultado positivo em relação à concordância dos participantes. A mediana de todas as assertivas 

é 4 (na escala likert equivale a concordo parcialmente), com exceção da assertiva onze, cujo 

Figura 50- Porcentagem da assertiva quartoze – segundo questionário 
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mediana é 3. Portanto, esse resultado reforça a concordância dos participantes em relação às 

assertivas que avaliaram a segunda versão do EduCatalog4RE. 

 
Tabela 43- Resultados da avaliação do EduCatalog4RE sob o aspecto estatístico – segundo questionário 

A
ss

er
ti

v
as

 FREQUÊNCIA ABSOLUTA RESULTADOS  

Discordo 

Totalmente 

Discordo 

parcialmente 

Não Discordo 

Nem 

Concordo 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

Totalmente assertiva  
Desvio 

padrão 
Mínimo Máximo Mediana 

5 0 0 1 11 11 4,43 0,59 3 5 4 

6 1 4 1 13 4 3,60 1,11 1 
5 4 

7 1 0 4 15 3 3,82 0,83 1 5 4 

8 0 1 4 11 7 4,04 0,82 2 5 4 

9 0 2 5 8 8 3,95 0,97 2 5 4 

10 0 1 9 8 5 3,73 0,86 2 5 4 

11 0 2 10 7 4 3,56 0,89 2 5 3 

12 2 2 3 9 7 3,73 1,25 1 5 4 

13 0 2 4 14 3 3,78 0,79 2 5 4 

14 1 3 9 16 3 3,73 1,01 1 5 4 

Fonte: Dados da pesquisa 

 Assertiva 15 - Você acha que faltou alguma pergunta importante?Qual? A Tabela 44 

apresenta as sugestões dos participantes sobre a ausência de alguma pergunta. Todas elas 

norteiam sobre a usabilidade do protótipo, que não é o objetivo principal da segunda avaliação. 

Porém, as sugestões são relevantes a essa pesquisa e serão aderidas como trabalhos futuros.  

 
Tabela 44- Respostas da assertiva quinze – segundo questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Participantes (P) Descrição das respostas 

P01 Quanto à usabilidade. P 09 

Acho que faltou uma 

pergunta sobre navegação 

nos links. Considerei que 

isso foi contemplado na 

pergunta sobre "uso". 

P02 Não faltou nenhuma P10 
Depende do que se quer 

avaliar, mas creio que não. 

P03 Não P11 Não 

P04 Está adequado a P12 Não 
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necessidade da pesquisa 

P05 Não P13 
Sim. Complemento 

abaixo. 

P06 Não P14 Está bem completo 

P07 Nao P16 Não. 

P08 Não P21 

Poderia ter inserido 

aspectos de outros 

sistemas semelhantes para 

uma avaliação de 

usabilidade. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Assertiva 16 - Você pode utilizar este espaço para escrever sugestões, elogios e/ou 

críticas. A Tabela 45 apresenta várias contribuições dos participantes em relação ao EduCataog 

4RE. A categoria relevante significa que eles farão parte da evolução futura do catálogo.  

 
Tabela 45- Respostas da assertiva dezesseis - segundo questionário 

Participantes (P) Descrição das respostas Categoria 

P01 É bastante positivo pesquisa na área de Tecnologia da 

Informação e Comunicação na Educação. 

 

Neutro 

P02 

Boa iniciativa. Contribui para a construção de softwares 

educacionais e permite aos professores identificarem que 

concepções teóricas embasam suas práticas, o que leva a um 

exercício de reflexão e transformação da educação. Parabéns. 

 

Neutro 

P03 
Recomendo analisar esse formato de guideline: 

http://usability.gov 

 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

P07 Achei o produto final muito interessante, Mychelline. Bom 

trabalho! 

Neutro 

P09 

 

Alguns quadros estão cortados (visualizado do Chrome):  

- Na capa  

- Em Teorias e métodos que compartilham os mesmos 

requisitos.  

Relevante 

Algumas dúvidas que tive, que pode te dá uma visão do leitor 

que não tem familiaridade com seu trabalho:  

 

Sobre requisitos pedagógicos:  

- Em Teoria ACT: na coluna "sugestão de" tem na última linha  

"aplica a todos". Isso significa que pode ser feito tudo? 

Qualquer coisa? Ou inclui as outras sugestões das linhas 

superiores?  

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

 

- Em "- Em Teorias e métodos que compartilham os mesmo 

requisitos" no quadro "ABPP ABP e PBL" eu me perdi nos 

sublinks que cada opção me leva e o botão de voltar nem 

sempre volta para a tela imediatamente anterior. É proposital o 

redirecionamento do botão de voltar? 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 
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- A navegação de "Aprendizagem baseada em problema" 

quando clicado em "situação problema" e depois no botão de 

voltar, há um redirecionamento para "Em Teorias e métodos que 

compartilham os mesmo requisitos" que não é a tela anterior, 

isso é proposital?  

 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

Sobre requisitos de usabilidade:  

Achei direto e fácil de consultar.  

 

Sobre requisitos gerais:  

São muitos, mas também achei fácil de navegar e entender.  

 

Neutro 

Sugestões gerais para o catálogo:  

1 - Seria possível implementar algum mecanismo de busca de 

palavras-chaves? Acho que isso pode ser interessante, já que o 

processo sugerido pelo catálogo (diagrama de sequência) sugere 

uma busca pela palavras-chaves.  

2 - Seria possível criar/exportar algum PDF ou TXT com 

somente as informações que eu preciso. Por exemplo: eu quero 

os requisitos e forma de implementação da taxonomia de bloom, 

mas não posso copiar e colar somente esse trecho.   

 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

P10 

Oi gente, 

 

acho que foi muito relevante a catalogação desses vários 

requisitos na área e estão de parabéns por isso. No entanto, acho 

que a forma de apresentá-los está confusa e creio que os 

usuários tendem a se perder na navegação, sendo interessante 

oferecer também em algum formato "flat", numa página web só 

tendo âncoras entre as partes talvez. Poderia haver uma 

figurinha tb para navegação. Os botões de avançar e voltar 

também às vezes estão confusos. Tenho um sentimento de que 

alguns aspectos de usabilidade poderiam ser considerados para 

que o catálogo fosse melhor utilizado. 

 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

Além da navegação em si, acho que se poderia repensar a forma 

de escrever alguns requisitos. Acho que alguns não estão 

muito claros. Já lidei com documentos de requisitos, embora 

não seja da área de engenharia de requisitos e alguns não me 

pareceram muito claros (no sentido de dizer o que deve ser 

implementado), caso eu os visse em um documento. 

Irrelevante 

 

Acho que às vezes estão muito misturados os requisitos, pois 

alguns são próprios de jogos educacionais e que variam 

conforme o tipo de jogo, outros são de sistemas para gerenciar 

exercícios/materiais e outros de outros tipos de softwares 

educacionais e talvez organizar requisitos conforme os tipos 

fosse mais relevante para quem fosse procurar os requisitos. 

Como alguns são em comum, na hora de clicar se poderia ir 

para o mesmo lugar talvez.  

Neutro 

Abaixo coloco alguns outros pontos que anotei enquanto 

navegava.  Perdoem-me pela avaliação e por talvez não ter 

entendido algo direito. Se quiserem conversar mais sobre algum 

ponto que levantei é só entrar em contato (OMITIDO) 

Outras observações mais pontuais: 

- Faltou crase em “às palavras-chave”  

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

Não tá claro o requisito SOC1 sobre a funcionalidade “Abrir” 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 
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Mapa de conceitos é o mesmo que mapa conceitual? Acho que 

esse segundo termo é mais conhecido. 

Neutro 

O catálogo não permite Ctrl+C Ctrl+v e acho que deveria 

permitir, pois a ideia é ajudar quem está escrevendo requisitos e 

acho que isso ajudaria. 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

Os requisitos SOC parecem ser redundantes ao dizer “A 

funcionalidade X deve permitir interação do usuário com o 

sistema”. Não parecem ser requisitos de fato como se escreveria 

num documento de requisitos. 

Irrelevante 

- A setinha pra frente só fica clicável na parte de baixo dela. 

 

Neutro 

- Requisitos de interação com software estão estranhos Relevante 

(Trabalhos futuros) 

O que é “Sugestão de SE”? Desculpem-me se for muito óbvio e 

eu não entendi mesmo assim.  

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

- Não ficou muito clara pra mim a pergunta sobre palavras-

chave do formulário e isso no processo. 
Neutro 

P11 Ficou muito melhor a nova versão do EduCatalog.  

Parabéns 

 

- 

P13 

A iniciativa é muito boa. Mas, seguem algumas sugestões: 

1. O questionário deveria prever alguns questões que estivessem 

na "negativa" e redundantes (perguntadas de outra forma) de 

maneira que  a se pudesse fazer a verificação entre as questões 

perguntadas. 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

2. Como as teorias relacionadas são apenas aquelas muito 

conhecidas, deixando de fora outras tantas também relevantes, a 

proposta deveria prever a inclusão de novos requisitos tanto na 

abordagem pedagógica quando nas outras abordagens. 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

3. Novas tecnologias, novas abordagens estão sempre surgindo. 

Então, não se pode deixar uma proposta dessas de apresentação 

de requisitos, engessada. 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

P15 

Ao auxiliar na identificação de requisitos, o EduCatalog 

também pode ser visto como um instrumento interessante para 

promover a análise e comparação de funcionalidades entre 

diferentes softwares educacionais. 

 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

P16 A iniciativa é muito interessante. 

 

Neutro 

P17 

Uma sugestão é incluir a faixa etária do público-alvo como 

critério para análise dos requisitos, pois isso também pode 

influenciar nas decisões de desenvolvimento. 

Relevante 

(Trabalhos futuros) 

EP21 

Os autores estão de parabéns! 

 

O trabalho é relevante e está bastante interessante.  

Incluiria aspectos de percepção e o impacto dele nas salas de 

aula. Sucesso! 

 

Neutro  

P23 
Trabalhei com ele em uma disciplina no mestrado para avaliar o 

moodle. É um trabalho fantástico para apoiar quem não vem da 

área da educação. Creio que o formato cartilha é o produto 

acadêmico para ponto de produto no desenvolvimento do 

Neutro 
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software educacional. Eu pessoalmente gostaria de desenvolver 

uma pequena pagina baseada no educatalog para avaliar os 

softwares já desenvolvidos, no quesito de usabilidade 

pedagógica, em que pudesse ser avaliado item a item, via click 

do mouse, e no final ter um resultado avaliando o percentual de 

usabilidade pedagógica segundo o educatalog (EMAIL 

OMITIDO) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se que a proposta do catálogo foi bem aceita por alguns participantes, segue 

alguns comentários:  

P02: “Boa iniciativa. Contribui para a construção de softwares educacionais e permite aos 

professores identificarem que concepções teóricas embasam suas práticas, o que leva a um 

exercício de reflexão e transformação da educação. Parabéns”.  

P03: “Achei o produto final muito interessante, Mychelline. Bom trabalho!”. 

P23: “Trabalhei com ele em uma disciplina no mestrado para avaliar o moodle. É um 

trabalho fantástico para apoiar quem não vem da área da educação. Creio que o formato cartilha 

é o produto acadêmico para ponto de produto no desenvolvimento do software educacional. Eu 

pessoalmente gostaria de desenvolver uma pequena pagina baseada no educatalog para avaliar os 

softwares já desenvolvidos, no quesito de usabilidade pedagógica, em que pudesse ser avaliado 

item a item, via click do mouse, e no final ter um resultado avaliando o percentual de usabilidade 

pedagógica segundo o educatalog”.   

Percebe-se, que a proposta pode ser também utilizada por professores/pesquisadores em 

disciplinas ligadas a tecnologia e educação, o que mostra o potencial do catálogo não só no 

desenvolvimento de SEs. O Anexo A mostra a avaliação realizada no moodle utilizando o 

EduCatalog4RE em uma disciplina de mestrado da FURG.  

6.4 Considerações Finais 

Neste capítulo foram apresentadas as avaliações das duas versões do EduCatalog4RE, 

elas foram apresentadas separadamente para facilitar o entendimento do leitor. Após a primeira 

avaliação foi possível refinar o EduCatalog4RE. As sugestões dos especialistas (assertivas 

abertas) foram categorizadas em: relevante, irrelevante e neutro. A categoria “Relevante” é a 

única que altera o estado do catálogo. Algumas sugestões enquadradas nessa categoria são: 

inclusão e exclusão de requisitos, remanejamento de requisitos de acordo com a classificação, 

dentre outros. As sugestões neutras não alteram o estado atual do catálogo, as consideradas 

irrelevantes não fazem parte do escopo deste trabalho. Algumas sugestões consideradas 
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irrelevantes estão no escopo dos trabalhos futuros dessa dissertação, como: incluir a faixa etária 

do público-alvo para analisar os requisitos, tornar o catálogo como um instrumento de análise e 

comparação de funcionalidades entre diferentes softwares educacionais. 

Através dos dados estatísticos, foi possível perceber o perfil dos participantes (formação, 

área de pesquisa, experiência com desenvolvimento de SE), e as suas opiniões sobre as assertivas 

levantadas. Os resultados mostram que a maioria dos participantes concordam que o 

EduCatalog4RE é útil na identificação dos requisitos em SEs. Além disso, vários outros aspectos 

foram analisados e apresentaram uma boa aceitação, como: qualidade e quantidade dos 

requisitos, uso de palavras - chave para auxiliar a identificação dos requisitos, dentre outros. 

As respostas dos participantes referentes as avaliações do EduCatalog4RE foram 

categorizadas de acordo com as suas respectivas áreas de pesquisa. A Categoria A (CA) é 

composta por participantes que não possuem área de pesquisa em educação. Já a categoria B 

(CB) é composta por participantes com a área de pesquisa em educação.  

A Tabela 46 apresenta as respostas das assertivas fechadas do primeiro questionário, os 

questionamentos foram sobre a estrutura do catálogo (Assertiva 5), correspondência dos 

requisitos pedagógicos as suas respectivas teorias de aprendizagem (Assertiva 8), clareza e 

definição dos requisitos de usabilidade (Assertiva 11) e uso do catálogo para avaliar SEs 

(Assertiva 14). 

Tabela 46- Análise das respostas das assertivas fechadas do primeiro questionário sobre o EduCatalog4RE 

Primeiro Questionário 

Categoria A  

(21 participantes) 

Categoria B  

(8 participantes) 

 

Escala Likert 

  

 

 C
at

eg
o
ri

as
 

Frequência de respostas de acordo com cada assertiva (A) 

A5 A8 A11 A14 

 Concordo 

Totalmente  

(5) 

CA 5 5 3 2 

CB 4 4 4 9 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

CA 1 1 4 1 

CB 11 9 10 7 

 Não discordo nem 
CA 1 2 0 1 
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concordo 

(3) 

CB 
4 7 6 3 

 Discordo 

parcialmente 

(2) 

CA 1 0 1 1 

CB 2 1 1 1 

Discordo  totalmente 

(1) 

CA 0 0 0 3 

CB 0 0 0 1 

Fonte: Dados da avaliação realizada na pesquisa 

Observando a Tabela 46, é possível perceber que os participantes da categoria A e B 

tiveram suas respostas equilibradas para a opção “Concordo totalmente”, com exceção da 

assertiva 14, no qual nove participantes da categoria B e apenas dois da categoria A, 

concordaram  com o uso do catálogo para avaliar SEs. Isso pode significar que os participantes 

da categoria B sempre irão se posicionar de forma positiva, devido a área de pesquisa ser em 

educação. Em contrapartida, eles podem se posicionar positivamente por serem especialistas na 

área da educação, e compreendem com mais clareza a proposta.  

Em relação a opção “Concordo parcialmente”, os participantes da categoria B foram em 

sua maioria a favor da correspondências dos requisitos pedagógicos as teorias de aprendizagem 

relacionadas. Para essa assertiva a área de pesquisa em educação beneficia os resultados, pois 

entende-se que tais especialistas possuem um conhecimento mais profundo sobre essa temática.  

Percebe-se que participantes da categoria A também se posicionam positivamente em 

várias assertivas, por exemplo, na assertiva 11 houveram quatro participantes da categoria A que 

concordaram parcialmente com a clareza e definição dos requisitos de usabilidade.  Portanto, 

para essa análise não foi possível concluir que a área de pesquisa influência nas respostas.   

A Tabela 47 apresenta as respostas para as assetivas fechadas do segundo questionário de 

avaliação do EduCatalog4RE. Os questionamentos foram sobre a utilidade do catálogo 

(Assertiva 5), facilididade de identificar os requisitos no catálogo (Assertiva 6), compreensão do 

processo de uso (Assertiva 7), sobre a classificação dos tipos de requisitos para facilitar a 

identificação dos requisitos no catálogo (Assertiva 8), palavras - chave para auxiliar a 

identificação dos requisitos  (Assertiva 9), uso dos identificadores para auxiliar o uso do catálogo 

(Assertiva 10), uso dos identificadores para auxiliar o entendimento do catálogo (Assertiva 11), 

se a interface do catálogo é amigável (Assertiva 12), se a quantidade de requisitos do catálogo é 

suficiente (Assertiva 13) e se a qualidade dos requisitos é satisfatória (Assertiva 14).  



Capítulo 6 - Avaliação do EduCatalog 4RE 

 

125 

 

Tabela 47- Análise das respostas das assertivas fechadas do segundo questionário sobre o EduCatalog4RE 

Segundo Questionário 

 Categoria A (CA) 

16 participantes 

 Categoria B (CB) 

7 participantes 

Escala Likert   

 C
at

eg
o
ri

as
 Frequência de respostas de acordo com cada assertivas (A) 

A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 

 Concordo 

Totalmente  

(5) 

CA 2 0 0 0 2 0 0 2 0 0 

CB 9 4 3 7 6 5 4 5 3 3 

Concordo 

parcialmente 

(4) 

CA 4 4 6 5 1 2 1 3 4 5 

CB 7 9 9 6 7 6 6 6 10 11 

Não discordo nem 

concordo 

(3) 

CA 1 1 1 1 3 5 5 1 2 0 

CB 0 0 3 3 2 4 5 2 2 0 

Discordo 

parcialmente 

(2) 

CA 0 2 0 1 1 0 1 0 1 1 

CB 0 2 0 0 1 1 1 2 1 2 

Discordo 

totalmente 

(1) 

CA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

CB 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

Fonte: Dados da avaliação realizada na pesquisa 

 A Tabela 47 mostra que o número de participantes da categoria A (7) é aproximadamente 

50% menor que os participantes da categoria B (16). Observando as assertivas, percebe-se que a 

categoria A e B se posicionam positivamente diante dos aspectos analisados, isso mostra um 

equilibrio entre as opiniões de ambas as categorias. 

Um exemplo desse equilíbrio é a frequência das repostas da quinta assertiva, no qual seis 

participantes (85,7%) da categoria A e dezesseis participantes (100%) da categoria B, 

concordaram (escala likert 4 e 5) que o catálogo é útil na identificação dos requisitos em SEs. 

Portanto, esse resultado mostra que a área de pesquisa não influenciou nas opiniões dos 

participantes, pois a categoria A também concordou positivamente com a maioria dos aspectos 

analisados no questionário.    
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Por fim, outro aspecto a destacar é a primeira aplicação do EduCatalog4RE em uma 

disciplina de mestrado da FURG, comprovando a sua aceitação e flexibilidade em ser utilizada 

não só no desenvolvimento, como também, na avaliação de SEs. O conhecimento de tal fato se 

deu através da resposta do participante 23,  na questão dezesseis do segundo questionário que 

avaliou a segunda versão do EduCatalog4RE.  
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Capítulo 

7 
7 Conclusões e Trabalhos Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as contribuições e as limitações da 

presente dissertação, assim como apresentar as possibilidades para a realização dos trabalhos 

futuros. 
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7.1 Conclusões 

Diversos autores ressaltam a ausência de processos sistemáticos para desenvolver SEs, 

afirmando que eles geralmente são desenvolvidos de forma ad hoc (GOMES; WANDERLEY, 

2003), o que pode comprometer a sua qualidade pedagógica (DALMON; BRANDÃO; 

BRANDÃO, 2012; MEDEIROS, 2012). Sem um processo sistemático, a identificação dos 

requisitos pode ficar comprometida, principalmente porque eles devem atender aos aspectos 

pedagógicos, além dos aspectos técnicos essenciais em qualquer tipo de SE.    

Nesse cenário, o reuso de requisitos é visto como uma alternativa para auxiliar o 

desenvolvimento de SEs, pois ele torna a identificação dos requisitos mais sistemática, o que 

possibilita um aumento na qualidade pedagógica do produto desenvolvido.   

 O presente trabalho propõe o EduCatalog4RE, que possui um conjunto de requisitos 

pedagógicos fundamentados em teorias e/ou métodos de aprendizagem. Além disso, ele dispõe 

de requisitos técnicos, que também foram identificados e incluídos para auxiliar no 

desenvolvimento do SE. Para facilitar o uso do catálogo foi sugerido um processo composto por 

cinco fases, no qual é possível identificar os requisitos no catálogo através das palavras-chave.    

Para a construção do EduCatalog4RE, o método utilizado foi uma Revisão Sistemática da 

Literatura que selecionou 172 estudos primários para servirem de base para a identificação dos 

requisitos utilizados em SEs. A primeira versão do catálogo contemplou 112 requisitos, dos 

quais 67 eram pedagógicos, 30 gerais e 15 de usabilidade. Ela está disponibilizada na versão em 

PDF e alocada em um site. A segunda versão do EduCatalog4RE foi prototipada e 

disponibilizada via Web, ela contém 62 requisitos pedagógicos, 31 gerais e 15 de usabilidade, 

totalizando 108 requisitos.   

O trabalhou realizou a avaliação das duas versões do EduCatalog4RE, que consistiu em 

um estudo empírico com especialistas em Informática na educação. Um questionário online foi 

usado como instrumento para a coleta dos dados. Vários aspectos foram avaliados em ambas as 

versões, como: estrutura do catálogo (inclui vários aspectos como: escrita e clareza dos 

requisitos, disposição dos requisitos no catálogo, dentre outros), classificação dos tipos de 

requisitos, correspondência dos requisitos pedagógicos às suas respectivas teorias de 

aprendizagem, definição e clareza dos requisitos de usabilidade, sugestão do processo de 

desenvolvimento, uso de palavras-chave para auxiliar a identificação de resquisitos, dentre 

outros. O que diferencia a primeira avaliação da segunda é a natureza das perguntas, sendo que 

na primeira a maioria era perguntas abertas (10/16). O objetivo foi realizar uma análise 

qualitativa dos feedbacks fornecidos pelos especialistas, em relação aos requisitos do catálogo, 
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principalmente os pedagógicos. A justificativa para essa análise, é que a autora deste trabalho 

não é especialista em teorias da aprendizagem.  

A segunda avaliação contemplou mais perguntas fechadas (escala likert de cinco pontos), 

pois o objetivo foi analisar de forma quantitativa (através de cálculos estastísticos) a aceitação 

dos participantes em relação a diversos aspectos do catálogo, como: utilidade do catálogo na 

identificação dos requisitos, uso de palavras-chave para auxiliar a identificação dos requisitos, 

qualidade e quantidade dos requisitos, dentre outros.  Com o objetivo de analisar a confiabilidade 

do segundo questionário30, utilizou-se o coeficiente α de Cronbach (CRONBACH, 1951). O 

resultado foi satisfatório, com  α = 0,83 e, portanto, a consistência dos dados foi garantida e o 

instrumento foi considerado consiso e eficiente.  

Após a análise geral dos resultados, observa-se que a maioria dos participantes optou pela 

alternativa de concordância (4 e 5 na escala likert).  Em algumas assertivas houve um equilíbrio 

entre a neutralidade e concordância. Diante dos resultados, foi possível observar que os 

participantes concordaram que o EduCatalog4RE é útil na identificação de requisitos para SEs.    

Ao final do trabalho, foi possível perceber que a proposta pode ser também utilizada por 

professores/pesquisadores para avaliação de SEs, em disciplinas ligadas à tecnologia e educação 

(aplicação na disciplina de mestrado da FURG – Anexo A), o que mostra o potencial do catálogo 

não só no desenvolvimento de SEs. 

7.2 Contribuições 

As principais contribuições deste trabalho são: 

 Levantamento do estado da arte sobre o desenvolvimento e/ou avaliação em SEs, 

apresentando uma análise sobre 172 artigos relacionados a SEs; 

 Desenvolvimento de um catálogo de requisitos pedagógicos e técnicos (usabilidade e 

gerais) para auxiliar a identificação dos requisitos para SEs; 

 Identificação dos requisitos pedagógicos associados com teorias e métodos de 

aprendizagem identificados na RSL; 

 Proposta de meios para facilitar a identificação dos requisitos no catálogo, por meio de 

palavras-chave e identificadores nos requisitos; 

 Proposta de uma sugestão de uso do catálogo; 

 Disponibilização de um catálogo para auxiliar o desenvolvimento de SE, e que se 

mostrou útil na avaliação de SEs;  

                                                 
30  A confiabilidade realizada através do coeficiente α de Cronbach foi realizada apenas no segundo questionário, 

pois prevaleceu um número maior de perguntas fechadas, o que é recomendado para esse tipo de análise.  
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7.3 Publicações 

 Esta dissertação resultou em um artigo publicado no periódico RENOTE - Revista Novas 

Tecnologias na Educação, V. 13, Nº2.  

o Henrique et al (2015). Uma Revisão Sistemática da Literatura sobre o uso de 

Teorias de Aprendizagem em Softwares Educacionais. RENOTE, v. 13, nº 2, 

2015. 

7.4  Limitações 

 A autora deste trabalho não é especialista em educação e por isso, a identificação dos 

requisitos relacionados à teoria de aprendizagem podem conter erros; 

 O catálogo não foi validado através de experimentos para desenvolver SE; 

 As perguntas utilizadas nos dois questionários não foram validadas com especialistas 

antes de aplicá-las. Houve apenas a validação com a orientadora;   

 Não foi realizado nenhum teste de usabilidade do protótipo (segunda versão do 

EduCatalog4RE);  

  O método de avaliação utilizado apresenta resultados positivos sobre a utilidade do 

catálogo na identificação dos requisitos para SEs, mas é preciso gerar novas avaliações 

para fazer novos refinamentos no catálogo.  

 A pesquisa foi realizada apenas por uma pessoa (autora deste trabalho), sob a supervisão 

da orientadora.   

7.5 Trabalhos Futuros 

Pretende-se como trabalhos futuros desenvolver uma nova versão do EduCatalog4RE, 

levando em consideração as sugestões dos especialistas que participaram da avaliação da 

segunda versão do EduCatalog4RE. Segue uma lista de sugestões a serem desenvolvidas: 

- Desenvolver uma ferramenta para automatizar a identificação dos requisitos por 

palavras-chave; 

- Melhorar a descrição dos requisitos e operacionalizá-los em funcionalidades 

implementáveis; 

- Otimizar o processo de sugestão de uso do catálogo.  

- Incluir novos requisitos no catálogo a partir dos critérios de avaliação utilizados em 

SEs. 

- Analisar relatórios institucionais (New media consortium) Horizon report; Bill & 

Melinda Gates Foundation; Fundacao lehmann; Guia de tecnologias educacionais do MEC) 

para identificar novos requisitos para o EduCatalog4RE.  
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- Pesquisar se existem outras teorias e métodos de aprendizagem que possam ser 

incluídos no catálogo.  

- Utilizar o EduCatalog4RE na avaliação de alguns SEs sugeridos (Tabela 29) neste 

trabalho 

- Realizar um experimento para utilizar o EduCatalog4RE no desenvolvimento de  

diversos tipos de SEs.  



Referências 

 

132 

Referências 
 

 

AN, D.Y. et al. Digita - um Jogo Educativo de Apoio ao Processo de Alfabetização Infantil. In: 

Anais do Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, 2013. Anais. Campinas, São Paulo, 

2013. p. 154-163. 

ANDRADE. B. A. et al. Avaliação da Aceitabilidade do Software Educacional Sr. Bohr como 

Ferramenta Lúdica para o Ensino-Aprendizagem. In: Anais do Workshop de Informática na 

Escola. Anais. Dourados, Mato Grosso do Sul, 2014. p. 96 - 105.  

BARBOSA. A. et al. O Design Instrucional e seu uso como Arquitetura Pedagógica: Uma 

Análise das Publicações em Informática na Educação no Brasil. In: Anais dos Workshops do 

Congresso Brasileiro de Informática na Educação. Anais. Maceió, Alagoas, 2015. p. 684 - 692 

BELGAMO, A; MARTINS, L. E. G. Estudo Comparativo sobre as técnicas de Elicitação de 

Requisitos do Software. In: Congresso Brasileiro da Sociedade Brasileira de Computação. 

Anais. Curitiba, Paraná. 2000. 

BEGEL, A.; ZIMMERMANN, T. Analyze this! 145 questions for data scientists in software 

engineering. In: Proceedings of the 36th International Conference on Software Engineering. 

Anais. Hyderabad, India, 2014. p. 12-23.  

BRITO, L.M. et al. Ambientes virtuais de aprendizagem como ferramentas de apoio em cursos 

presenciais e a distância. Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 11, n. 1, p.1-10,  jul. 

2013. 

BRUM, B.C.P.; PENA, L. Principais técnicas de levantamento de Requisitos de Sistemas. 

Disponível em: <https://brunobrum.wordpress.com/2011/04/27/principais-tecnicas-de-levantamento-de-

requisitos-de-sistemas/>. Acesso em: dez. 2015.  

CARVALHO, R. S. et al. Análise comparativa da usabilidade dos ambientes de gestão da 

aprendizagem Amadeus e Moodle. Revista Brasileira de Informática na Educação, v.22, n.1, 

p.107-120, jan. 2014. 

CEZAR, E. S.; SANTOS, N.; PRATES, R.O. O Uso de Scaffolds no Projeto de Software 

Educacional. Cadernos do IME-Série Informática, v. 22, p. 26-32, dez. 2006. 

CRISTOVÃO, H.M.; NOBRE, I.A. Software educativo e objetos de aprendizagem.  In: 

Informática na educação: um caminho de possibilidades e desafios.  Instituto Federal de 

Educação, Ciência  e  Tecnologia  do  Espírito  Santo. Serra, Espiríto Santo, 2011. 

CRONBACH, J. L. Coefficient alpha and the internal structure of tests. v. 16. n. 3, p. 297-334, 

Psychometrika,  1951. 

DALMON, D. L.; BRANDÃO, A. A.; BRANDÃO, L. O. Uso de métodos e técnicas para 

desenvolvimento de software educacional em universidades brasileiras. In: I Workshop de 

Desafios da Computação Aplicada à Educação-DesafIE. Anais. Curitiba, Paraná, p.236-245, 

2012. 

DALSASSO, P. et al. Resgatando a História da Computação através de um Museu Virtual 3D 

Interativo. In: Workshop de Educação em Computação. Anais. Brasília, Distrito Federal, p. 

1297- 1306, 2014. 

https://brunobrum.wordpress.com/2011/04/27/principais-tecnicas-de-levantamento-de-requisitos-de-sistemas/
https://brunobrum.wordpress.com/2011/04/27/principais-tecnicas-de-levantamento-de-requisitos-de-sistemas/


Referências 

 

133 

DUARTE, A. F.; DUARTE, F. N. F.; BARBOSA, E. F.; OLIVEIRA, C. N. P. Protótipo de 

Apoio ao Ensino e Aprendizagem de Endometriose por meio de Dispositivos Móveis. In 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. Campinas, São Paulo, 2013, p.356- 365. 

EASTERBROOK, S. et al. Selecting  Empirical  Methods  for  Software  Engineering  Research.  

In:  Guide  to  Advanced  Empirical  Software  Engineering. Springer London, 2008, p.285-311. 

ECONOMIDES,  A.  A. Requirements  of  Mobile  Learning  Applications. International 

Journal of Innovation and Learning, v. 5, n. 5, p.457-479, 2008. 

FILHO, N.F.D.; BARBOSA, E. F. Estudo e Definição de um Conjunto de Características e 

Requisitos para Ambientes de Aprendizagem Móvel. In: Simpósio Brasileiro de Informática na 

Educação. Anais. Rio de Janeiro, 2012, p. 1-10. 

FILHO, N.F.D.; BARBOSA, F. A Requirements Catalog for Mobile Learning Environments. In: 

Proceedings of the 28th Annual ACM Symposium on Applied Computing (SAC '13). Anais. 

New York, NY, USA, 2013, p.1266-1271.  

FREITAS, A. L. P.; RODRIGUES, S. G. A avaliação da confiabilidade de questionários: uma 

análise utilizando o coeficiente alfa de Cronbach. In: Simpósio de Engenharia de Produção. 

Anais. Bauru, São Paulo, v. 12, 2005. 

FALKEMBACH, G.A.M. Concepção e desenvolvimento de material  educativo digital. Revista 

Novas Tecnologias na Educação, v. 3, n. 1, p. 1-15, maio.2005. 

GIRAFFA, L.; MARCZAK, S.; PRIKLADNICKI, R. PDS-E: Em direção a um processo para 

desenvolvimento de Software Educacional. In: Workshop de Informática na Escola. Anais. São 

Leopoldo, Rio Grande do Sul, 2005, p.2833-2841.  

GIRAFFA, L. M.M. Uma arquitetura de tutor utilizando estados mentais. Tese  (Doutorado) - 

Universidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1999. 

GOGUEN, J. A.; LINDE,  C.  Techniques for requirements elicitation. In: Proceedings, 

Requirements Engineering '93. Anais. [S.I], 1993, p. 152 - 164. 

GOMES, A. S.; WANDERLEY, E. G. Elicitando requisitos em projetos de Software Educativo. 

In: Workshop de Informática Educativa. Anais. [S.I], 2003. p. 119-130. 

GOMES, A. S.; PADOVANI, S. Usabilidade no ciclo de desenvolvimento de software 

educativo. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. [S.I] 2005. p. 1-28. 

GOMES, M. J. E-learning: reflexões em torno do conceito. Disponível em: < 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/2896/1/06MariaGomes.pdf>. Acesso em: 

dez. 2015. 

GURGEL, P.; BARBOSA, E.; BRANCO, K. A ferramenta Netkit e a virtualização aplicada ao 

ensino e aprendizagem de redes de computadores. In: Workshop sobre Educação em 

Computação. Anais. Rio de Janeiro, 2012. P. 1-10.  

HUDSON, W.; Card Sorting. In: SOEGAARD, M.; DAM, R.F.; Encyclopedia  of  Human-

Computer  Interaction,  2nd Ed. The Interaction Design Foundation, 2013. 

ILLERIS, K. Teorias contemporâneas da aprendizagem. Penso Editora, 2015. 

http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=324822


Referências 

 

134 

KITCHENHAM, B.; CHARTERS, S. Guidelines for performing Systematic Literature Reviews 

in Software Engineering. In: Technical report, Ver. 2.3 EBSE Technical Report. EBSE. 2007 

KOTONYA, G.; SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. 

New York, NY, USA: John Wiley & Sons, Inc., 1998. 

LINS, M. C. S. Ferramenta educacional para apoio ao ensino aprendizagem do curso de 

odontologia na área de periodontia. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação), Universidade 

do Planalto Catarinense, Lages, 2007. 

LIKERT, R. A technique for the measurement of attitudes.  Archives of psychology, v. 140, p. 1-

55, 1932. 

LIMA, F. A. Métodos, Técnicas e Ferramentas para o Desenvolvimento de Software 

Educacional: Um Mapeamento Sistemático. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal de 

Pernambuco, Recife, 2012.  

LIMA, M. M. et  al. Uma Revisão Sistemática da Literatura dos Processos de Desenvolvimento 

de Software Educativo. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. Rio de 

Janeiro,  2012. p.1-5.  

LIMA, M. M. PREÁ: um processo de desenvolvimento de software educacional baseado em 

metodologias ágeis. Trabalho de conclusão de curso (Graduação) - Universidade Estadual da 

Paraíba, Campina Grande, 2013. 

LUZ, F. S. Animação Digital: Reflexos dos Novos Médios nos conceitos tradicionais de 

animação. In: Congresso da Lusocom. Anais. Portugual, 2009, p.929 - 936. 

MARCONI, M.A; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. São Paulo: Atlas, 

5º edição, 2005. 

MARÇAL, E. et al. Da Elicitação de Requisitos ao Desenvolvimento de Aplicações de Mobile 

Learning em Matemática. In: Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. João 

Pessoa, Paraíba, 2010, p. 1-11.  

MEDEIROS, A. F. Elicitação de critérios essenciais para a adaptação de uma metodologia ágil 

para o desenvolvimento de software educativo. Trabalho de Conclusão de curso (Graduação). 

Universidade Estadual da Paraíba, Patos, 2012. 

MISKULIN, R.G.S. Concepções teórico-metodológicas sobre a introdução e a utilização de 

computadores no processo ensino/aprendizagem da geometria. Tese (Doutorado) - Universidade 

Estadual de Campinas, São Paulo, 1999. 

NOKELAINEN, P. An empirical assessment of pedagogical usability criteria for digital learning 

material with elementary school students. Educational Technology & Society, v. 9, n. 2, p. 178-

197, 2006. 

OLIVEIRA, L. H. Exemplo de cálculo de Ranking Médio para Likert. Notas de Aula. 

Metodologia Científica e Técnicas de Pesquisa em Administração, Minas Gerais,Varginha, 2005 

PESSOA, Y. K. S. Análise do Software Educacional Super Quiz utilizando as métricas 

usabilidade e funcionalidade como ferramenta de avaliação. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação) - Univeridade Federal da Paraíba, Patos, 2011. 



Referências 

 

135 

QUEVEDO. S. et al. Teste de usabilidade de uma narrativa hipermidiática por meio de avaliação 

emocional (Emocard). Revista Novas Tecnologias na Educação, v. 11, n. 1, p. 1-10. jul.2013. 

PÍCCOLO, H. L. et al. Ambiente Interativo e Adaptável para ensino de Programação. In 

Simpósio Brasileiro de Informática na Educação. Anais. João Pessoa, Paraíba, 2010, p. 1-8.  

PFLEEGER, S.  L.; KITCHENHAM,  B.  A. Principles  of  survey  research  part  6:  data 

analysis. In: ACM SIGSOFT Software Engineering Notes, v. 28, n.2, p.24-27, 2003. 

PRESSMAN, R. S. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 7. ed. Porto Alegre: 

AMGH, 2011. 780p. 

PRODANOV. C. C.; FREITAS. E. C. Metodologia do Trabalho Científico: Métodos e Técnicas 

da Pesquisa e do Trabalho Acadêmico. 2ª Edição. Editora Feevale, 2013. 

RAABE. A. L. A.; SILVA. J. D. Um ambiente para atendimento as dificuldades de 

aprendizagem de algoritmos. In: Workshop de Educação em Computação. Anais. São Leopoldo, 

Rio Grande do Sul, 2005. p.2326-2337 

RENAULT, Samuel et al. PABRE: pattern-based requirements elicitation. In: Research 

Challenges in Information Science, 2009. RCIS 2009. Third International Conference on. 

IEEE, 2009. p. 81-92. 

 

RIBEIRO. R. J. et al. Teorias de Aprendizagem em Jogos Digitais Educacionais: um Panorama 

Brasileiro. Revista Novas Tecnologias na Educação, v.13, n.1, p. 1-10, jul,. 2015. 

ROCHA, A.R.C.; CAMPOS, G.H.B. Avaliação da qualidade de software educacional. 

Disponível em: <http://www.emaberto.inep.gov.br/index.php/emaberto/article/viewFile/845/757> 

Acesso em: jan. 2016. 

SANTAROSA, L M. C.; CONFORTO, D.; SCHNEIDER, F. C. Tecnologias na Web 2.0: o 

empoderamento na educação aberta. In: Luso-Brasileiro de Educação a Distância e Elearning. 

Anais. [S.I], 2013, p. 1-18. 

SANTOS, M. D. S.; BARBOSA. J. L. V.; RIGO. S. J. Avaliação da Rede Social Educacional de 

Novo Hamburgo. Revista Novas Tecnologias na Educação, v.2, n.2, p. 1-10, dez. 2014. 

SAYÃO, M.; Breitman, K. K. Gerência de Requisitos. Disponível em : < 

https://www.researchgate.net/publication/229012306_Gerencia_de_Requisitos> . Acesso em: 

dez. 2016. 

SPYROPOULOU, M. et al. Evaluating the correspondence of educational software to learning 

theories. In: Proceedings of the 17th Panhellenic Conference on Informatics, p. 250-257, 2013. 

SILVA, L. R. Estudos Empíricos em Engenharia de Software: Avaliando o Benchmarking 

Framework Através de um Survey e Replicando uma Avaliação de Desempenho. Dissertação 

(Mestrado) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2010.  

SILVA, T. R. et al . Ensino aprendizagem de programação: uma revisão sistemática da literatura. 

Revista Brasileira de Informática na Educação, v. 23, n. 1, p.182- 196, mar. 2015 

SILVA, A. C. B.  Softwares Educativos: Critérios de Avaliação a partir  dos Discursos da 

Interface,  da  Esfera  Comunicativa  e  do  Objeto  de  Ensino.  Tese (Doutorado) - Universidade 

Federal de Pernambuco, Recife, 2012.  



Referências 

 

136 

SILVA, D. L. M.; REBOUÇAS, A.D.D.S. Myquímica - Um Jogo para Auxiliar no Ensino-

Aprendizagem das Nomenclaturas Químicas. In: Workshop de Informática na Escola. Anais. 

2011, Natal, Rio Grande do Norte, p. 1858-1862. 

SMITH, E. et al. Improving developer participation rates in surveys. In: Cooperative and Human 

Aspects of Software Engineering (CHASE), 2013 6th International Workshop on. IEEE, 2013. p. 

89-92. 

SCHIMIGUEL, J. et al. Teorias da aprendizagem construtivista e do modelo instrucional em um 

AVA como subsídios para o ensino de lógica de programação. Revista Eletrônica de 

Tecnologia e Cultura, v. 1, n. 1, p.84-94. abril. 2015. 

SOMMERVILLE. I. Engenharia de Software. 9 ed. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2011. 

TCHOUNIKINE, P. Computer Science and Educational Software Design: A Resource for 

Multidisciplinary Work in Technology Enhanced Learning/Pierre Tchounikine. Springer, 2011.  

VALENTE, J. A. O computador na sociedade do conhecimento. Disponível em: , 

http://www.fe.unb.br/catedraunescoead/areas/menu/publicacoes/livros-de-interesse-na-area-de-

tics-na-educacao/o-computador-na-sociedade-do-conhecimento>. Acesso em: dez. 2015. 

VILLEGAS, O.; LAGUNA, M. A. Requirements reuse for software development, In: RE 01 

Doctoral Workshop. 5th IEEE International Symposium on Requirements Engineering. Anais. 

Toronto, Canada, 2001. p. 27-31. 

ZENI, J. R. R. “INLOGIC: Uma Ferramenta para o Ensino e Aprendizagem de Lógica.” In: 

Anais Simpósio Brasileiro de Informática na Educação, São Paulo, 2007. 

WU, W.‐H. et al. Investigating the learning‐theory foundations of game‐based learning: a 

meta‐analysis. Journal of Computer Assisted Learning, v. 28, n. 3, p. 265-279, 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Apêndices 

 

137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apêndices 
 

Esta seção apresenta os Apêndices para complementar à compreensão do texto. 

Estes são materiais relevantes produzidos durante elaboração dessa dissertação. 
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APÊNDICE A – Primeira versão do EduCatalog 4RE 
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APÊNDICE B – Segunda versão do EduCatalog4RE
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Requisitos exclusivos do construtivismo de acordo com à palavra-chave: Construção do 

conhecimento

Requisitos exclusivos do construtivismo de acordo com à palavra-chave: Autonomia do aprendiz 
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Requisito comun ao construtivismo e à aprendizagem significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Requisito comum ao construtivismo, sócio-interacionismo e à ABP



Apêndices 

 

155 

 

Requisitos comuns ao construtivismo e sócio-interacionismo
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 Requisito exclusivo do construcionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tela principal da teoria sócio - interacionismo e suas respectivas palavras-chave
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Requisitos comuns à teoria do conhecimento, aprendizagem significativa e sócio-interacionismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos exclusivos do sócio-interacionismo
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Tela principal da teoria aprendizagem significativa e suas respectivas palavras - chave 
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Requisito exclusivo da aprendizagem significativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal da teoria do conhecimento e suas respectivas palavras-chaves 
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Requisito exclusivo da teoria do conhecimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal do comportamentalismo e palavra-chave 
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Requisitos específicos do comportamentalismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal da PBL e suas respectivas palavras-chave 
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Requisito exclusivo da PBL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos comuns aos métodos: PBL, ABP e ABPP 
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Requisito exclusivo da taxonomia de bloom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos exclusivos da Teoria ACT 
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Tela principal da ABPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal da ABP e suas respectivas palavras-chave 
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Requisito exclusivo da ABP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal da Teoria das inteligências múltiplas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apêndices 

 

170 

Tela principal da teoria da aprendizagem multimídia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tela principal de todas as teorias e métodos que compartilha (m) o mesmo requisito (s) 
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Primeira tela dos requisitos de usabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda tela dos requisitos de usabilidade 
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Terceira tela dos requisitos de usabilidade 

Quarta tela dos requisitos de usabilidade 
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 Quinta tela dos requisitos de usabilidade 

Primeira tela dos requisitos gerais 
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 Segunda tela dos requisitos gerais 

Terceira tela dos requisitos gerais 
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 Quarta tela dos requisitos gerais 

Quinta tela dos requisitos gerais 



Apêndices 

 

176 

 

Sétima tela dos requisitos gerais 

 

Sexta tela dos requisitos gerais 
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Oitava tela dos requisitos gerais 

Nona tela dos requisitos gerais 



Apêndices 

 

178 

APÊNDICE C – Questionário de opinião sobre a primeira versão do 

EduCatalog4RE 
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APÊNDICE D – Questionário de opinião sobre a segunda versão do 

EduCatalog4RE 
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APÊNDICE E – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

 

 
Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) da pesquisa de mestrado de 

Mychelline Souto Henrique, da Universidade Federal de Pernambuco, intitulada  EduCatalog: 

Um catálogo de requisitos para auxiliar o desenvolvimento de Softwares Educacionais, que  está 

sendo realizada sob a orientação da professora Dra. Carla Silva.  

 

A pesquisa está inserida no contexto da Engenharia de Requisitos (ER), especificamente na fase 

de elicitação de requisitos de Softwares Educacionais (SEs). Atualmente parece não existir uma 

metodologia para desenvolver SEs, desta forma a elicitação de requisitos para este domínio pode 

ficar comprometida. Principalmente para este domínio é essencial identificar as funcionalidades 

relacionadas aos aspectos pedagógicos. Para mitigar o problema apresentado, foi desenvolvido 

um catálogo de requisitos (EduCatalog) que contêm requisitos pedagógicos fundamentados em 

teorias e/ou métodos de aprendizagem, outros requisitos também foram identificados, eles estão 

classificados em: usabilidade e requisitos gerais.  

 

Neste estudo, os participantes irão opinar sobre vários aspectos do EduCatalog, obtendo-se 

feedback sobre a sua utilidade, facilidade de uso, processo de uso, classificação dos tipos de 

requisitos, interface, qualidade dos requisitos, dentre outros.  

 

Os benefícios esperados consistem em melhorar o EduCatalog em diversos aspectos, o que 

consequentemente auxiliará os desenvolvedores e pesquisadores de SEs a identificar requisitos 

relevantes a esse domínio.  Além disso, você será beneficiado com novos conhecimentos, o que 

lhe é conferido através do material apresentado e dos resultados da pesquisa.  

 

Sua participação é de extrema importância e você tem a liberdade de abandonar a pesquisa a 

qualquer momento sem penalização alguma. As informações desta pesquisa são confidenciais e 

só serão divulgadas em eventos ou publicações científicas, lembrando que você não será 

identificado.  

 

Abaixo seguem as informações com o endereço onde os pesquisadores estão localizados, você 

pode tirar dúvidas durante ou mesmo após a sua participação no estudo.  

 

 

   Prof. Dra. Carla Taciana Lima Lourenco Silva                   Mychelline Souto Henrique 
                Email: ctlls@cin.ufpe.br                                            Email: msh@cin.ufpe.br 

 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Centro de informática 

Av. Professor Moraes Rego, 1235 – Cid. Universitária, Recife- PE – CEP 50670 - 901 

 

 

Declaro estar ciente sobre a pesquisa e os procedimentos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes de minha participação e manifesto meu livre consentimento em participar 

deste estudo. 

mailto:ctlls@cin.ufpe.br
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APÊNDICE F – Lista de estudos primários incluídos na Revisão Sistemática da Literatura 

ESTUDOS PRIMÁRIOS INCLUÍDOS NA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA 

 EP (Estudo 

Primário) 

Ano de 

publicação 
Fonte 

Local publicação 

(considerando o 

primeiro autor) 

Título e autores (a) 

Tipo de software 

Educacional 

(incluindo os 

AVAs) 

Teoria e/ou método 

de aprendizam 

Trecho que evidência o uso 

de Teoria da Aprendizagem 

EP01 2014 WEI 

Universidade Federal do 

Pampa (UNIPAMPA)- 

RS 

Camargo. S.S; Cechinel.C. 

APRENDE - Um novo sistema 

tutor inteligente para auxiliar nas 

dificuldades dos conteúdos de 

algoritmos e programação 

STI – Sistema 

Tutor Inteligente 
Não citou claramente Não possui 

EP02 2014 WEI 

Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes) – 

Campus Serra 

Calhau.R.F; Santos.P.S.J; 

Komati.K.S; Monteiro.M.E; 

Ruy.F.B; Nunes.V.B. LEDS: Um 

Ambiente para Impulsionar o 

Aprendizado em Computação 

AVA – Ambiente 

Virtual de 

Aprendizagem 

Não citou claramente Não possui 

EP03 2014 WEI 
Universidade Federal 

Rural de Pernambuco 

Leite. L.S; Sibaldo.M.A.A; 

Carvalho.T.B.A; Souza.R. 

Montanha de Chomsky: jogo 

tutor para auxílio no ensino de 

Teoria da Computação 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP04 2014 WEI 

Universidade Federal de 

Goiás (UFG) – Regional 

Jataí 

Ullmann. M.R.D. et al. 

NeanderSIM: Simulador Gráfico 

de Apoio ao  Ensino de 

Arquitetura de Computadores 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP05 2014 WEI 
Universidade Federal de 

Santa Maria 

Dalsasso. P. et al. Cordenonsi.A.Z. 

Resgatando A História da 

Computação através de um 

Museu Virtual 3D Interativo 

AMBIENTE 3D Não citou claramente Não possui 

EP06 2014 WEI 
Instituto Federal da Bahia 

(IFBA) 

Fonseca. F.N; Nascimento.F.M.S. 

Uma Ferramenta de Simulação d 

o Pro cesso de Substituição de 

Páginas em Gerência de Memória 

Virtual 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 
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EP07 2014 WEI 

Universidade Federal 

Rural de  Pernambuco 

(UFRPE) 

Gomes. M.E.N; D'Emery. R.A. 

Filho. G.A.A.C. AAPW: Uma 

ferramenta para facilitar o 

aprendizado de programação 

Web 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP08 2013 WEI 

Universidade Federal 

Rural de Pernambuco  

(UFRPE) 

Beserra. D. et al. . Ambiente 

Virtualizado para Ensino de 

Programação Paralela e 

Computação em Cluster 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP09 2013 WEI 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 

Moreira. C; Coutinho. E. Avaliação 

do Jogo iTestLearning: Um Jogo 

para o Ensino  de Planejamento 

de Testes de Software 

JOGO 

EDUCACIONAL 

(SIMULAÇÃO) 

Não citou claramente Não possui 

EP10 2013 WEI 
Universidade Federal do 

Pará – UFPA 

Kahwage. C; França. E.L; Nunes. 

R.C; Carvalho. R; Souza. D. T. 

Jogo Baralho das Variáveis. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP11 2012 WEI 

Instituto de Ciências 

Matemáticas e de 

Computação – 

ICMC/USP 

Gurgel. P.H; Barbosa.E.F; 

Branco.K.C. A ferramenta Netkit 

e a virtualização aplicada ao 

ensino e aprendizagem de redes 

de computadores 

Emulador Não citou claramente Não possui 

EP12 2012 WEI 
IFAL – Instituto Federal 

de Alagoas 

Bessa. B.R; Cunha.M.X.C; 

Furtado.F. ENGSOFT: 

Ferramenta para Simulação de 

Ambientes Reais para auxiliar o 

Aprendizado Baseado em 

Problemas (PBL) no Ensino de 

Engenharia de Software 

AVA 

Aprendizagem 

baseada em 

problemas (PBL) 

(Desenvolvimento) 

“[...] o objetivo deste trabalho 

é propor uma ferramenta que 

possibilite a redução da 

insatisfação quanto ao nível 

de preparação dos alunos de 

graduação dos cursos 

voltados à Engenharia de 

Software que entram no 

mercado de trabalh0. Esta 

ferramenta fornece um 

conjunto de ambientes como: 

ambiente de comunicação 

síncrona e assíncrona, 

ambiente baseado em fábrica 

de software para auxiliar a 

condução de projetos de 
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software,[...] Todos  

elaborados  de  forma  a  

possibilitar  o  

desenvolvimento  de 

experiências existentes no 

mundo real, utilizando a 

metodologia de aprendizagem 

baseada em problemas (PBL) 

EP13 2012 WEI 
Campus Feira de Santana 

– UNIFACS - BA 

Pereira. O. J. et al  Um ambiente 

virtual de aprendizagem de banco 

de dados e sua contribuição para 

um curso de computação 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP14 2012 WEI 
Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) 

Scaico. P. et al.  Um jogo para o 

ensino de programação em 

Python baseado na taxonomia de 

Bloom 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Taxonomia de 

Bloom 

(Desenvolvimento) 

“[...] Avaliação é um 

elemento muito importante 

para o ensino de 

programação. Por outro lado, 

melhores recursos, a exemplo 

de jogos educativos, devem 

ser utilizados para que os 

alunos sejam desafiados. 

Todavia, a concepção de  

jogos  precisa  estar  

respaldada  em  teorias  de 

aprendizagem,  como  a  

taxonomia  de  Bloom, que  

permitem  possibilidades  de 

medir  os  resultados  de  

aprendizagem.” 

EP15 2011 WEI 
Universidade Federal do 

Pará (UFPA) 

Dim. C.A; Rocha. F.E.L. APIN: 

Uma Ferramenta Para 

Aprendizagem de Lógicas e 

Estímulo do Raciocínio e da 

Habilidade de Resolução de 

Problemas em um Contexto 

Computacional no Ensino Médio 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“A dificuldade de 

aprendizagem em disciplinas 

que envolvem lógica está 

presente nos cursos superiores 

de computação. Destaca-se 

que entre as causas para  este 

problema está a ausência de 

uma base lógico-matemática 

prévia. Esta base está ligada 

ao processo de assimilação na 

teoria do construtivismo, 

facilitando o processo de 
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aprendizagem por servir de 

ancoradouro aos novos 

conhecimentos na estrutura 

cognitiva do indivíduo.” 

 

EP16 2011 WEI 
Universidade Federal de 

Pernambuco 

Medeiros. T. R. et al. IO 

Simulator: Um Simulador de 

Dispositivos de Entrada e Saída 

para Auxiliar o Ensino de 

Sistemas Operacionais 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP17 2011 WEI 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

(UFRN) 

Barbosa.L.S; Fernandes.T. C.B; 

Campos.A.M.C. Takkou: Uma 

Ferramenta Proposta ao Ensino 

de Algoritmos 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolvimento) 

“[...] Takkou é um jogo onde 

o jogador deve resolver um 

problema através de ações 

realizadas por seu 

personagem no jogo. 

Entretanto, o jogador não 

controla diretamente seu 

personagem. Ele o controla 

através de um conjunto de 

instruções algorítmicas. 

Takkou é baseado na Teoria 

de Aprendizagem 

Significativa e seu principal 

objetivo é motivar os 

estudantes a se exercitarem  e 

aperfeiçoarem suas 

habilidades em algoritmos.” 

EP18 2011 WEI 
Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) 

Gomes. C. C.C. et al. Uma 

Proposta para Auxiliar Alunos e 

Professores no Ensinode 

Programacão: O Ambiente AIIP 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP19 2011 WEI 
Universidade Federal 

Fluminense (UFF) - RJ 

Lima. R.L; Marques.H.S; 

Quintanilha.A.P; Tonelli. J.P.P. Um 

instrumento de reflexão sobre a 

ação do homem no meioambiente 

desenvolvido no contexto do 

ensino de Computação 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolvimento) 

“O mapa conceitual, baseado 

na teoria do conhecimento 

significativo, foi utilizado 

como um método de 

representação gráfica para 

organizar e representar o 

conhecimento. A figura 2 

apresenta o mapa conceitual 
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que consistiu da primeira 

estratégia para a organização 

do corpo de conhecimentos 

utilizado pelo grupo.” 

EP20 2014 SBIE 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

(UTFPR) 

Azzolini. V.L; Assis. G.A; 

Pontarolo.E.  CidTrans: Um Jogo 

para Educação de Condutores no 

Trânsito Urbano  

 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP21 2014 SBIE 

Instituto Federal 

Farroupilha  

(IF Farroupilha) 

Voss. G.B; Oliveira.V; Nunes.F.B; 

Herpich.F; Medina.R.D; Bercht.M. 

Construção e Análise de um 

Mundo Virtual 3D para o Ensino 

e Aprendizagem de Redes de 

Computadores 

AMBIENTE 3D Não citou claramente Não possui 

EP22 2014 SBIE 

Centro Federal de 

Educação Tecnológica 

Celso Suckow da Fonseca 

– CEFET/RJ 

Alves. G; Warley.P; Quadros.J; 

Lignani.L; Ogasawara.E. 

ControlHarvest: Ensino de 

Ecologia por Meio de 

Gamificação do Controle 

Biológico 

SIMULAÇÃO 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

 

“Um simulador é uma 

ferramenta bem adaptada ao 

aprendizado via descoberta o 

que faz com que o ensino e 

instrução por simulador sejam 

incluídos na categoria do 

aprendizado construtivista 
(Jong e Joolingen 1998). Essa 

abordagem enfatiza 

fortemente o aluno como 

elemento ativo no processo de 

aquisição de conhecimento. 

Este  projeto  tem  como  

objetivo  criar  um  jogo  

baseado  nas  mecânicas  de  

uma simulação.  Intitulado  de  

“ControlHarvest”.  

 

EP23 2014 SBIE 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará - 

Fortaleza - CE - Brasil 

Silva. A. R. S; Façanha. A.R; 

Viana.W; Filho. J. A. C; Sánchez. J.    

Especificação e desenvolvimento 

de um ambiente educativo móvel 

para a prática da escrita Braille 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Taxonomia de 

Bloom 

(Avaliação) 

“Três questionários foram 

elaborados para aplicação 

junto aos alunos (Figura 4). 

Cada questionário 

correspondia a um software 

(Launcher, Keyboard e 
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Hangman) e foi criado com 

bases nos trabalhos de SAVI 

et al. (2010), que propôs um 

modelo de questionário 

baseado nos modelos ACRS 

de John Keller, Kirkpatrick e 

na taxonomia de Bloom.” 

EP24 2014 SBIE 

Instituto Tércio Pacitti de 

Aplicações e Pesquisas 

Computacionais (NCE) -  

Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

Marques. C. V. M; Oliveira. C. E.T; 

Motta. C. L. R; Cunha. L. P. M; 

Ramos. M; Bicalho. W. A.O. Jogo 

da Trilha Topológica: Proposta 

de Convalidação na versão virtual 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo 

(Desenvolvimento e 

Avaliação) 

(Desenvolvimento) “Partindo 

das situações experimentais 

utilizando jogos manipuláveis 

idealizados inicialmente por 

Piaget [...], observamos que a 

cognição deriva do equilíbrio 

entre os processos de 

assimilação e acomodação. O 

jogo permite que a criança 

adquira regras e imaginação 

simbólica e de acordo com 

construções espontâneas que 

imitam o real. Nesse processo, 

o símbolo de assimilação 

individual dá passagem à 

regra coletiva ou ao símbolo 

representativo ou objetivo, ou 

a ambos”. 

(Avaliação) “O público que 

participou do experimento do 

jogo virtual da Trilha 

Topológica tinha entre 04 e 12 

anos de idade. Considerando 

os estágios de 

desenvolvimento 

apresentados por Piaget 

(1978) esses indivíduos 

apresentam estruturas 

cognitivas qualitativamente 

diferentes,  que  se  modificam  

ao  longo  do  processo  de 

desenvolvimento”.  
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EP25 2014 SBIE 
Universidade Federal do 

ABC 

Nishida. A.K; Braga. J.C; 

Monteforte. A; Benassi. R. F. Jogo 

educacional sobre consumo de 

energia elétrica. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP26 2014 SBIE 

Centro de Ciências Exatas 

e Sociais Aplicadas – 

Universidade Sagrado 

Coração (USC) - SP 

Silva. B.C; Silva. P.P; Luz. L.P; 

Silva. E.G; Martins. H.P. Jogos 

digitais educacionais como 

instrumento didático no processo 

de ensino-aprendizagem das 

operações básicas de matemática. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP27 2014 SBIE 
Instituto Federal de Mato 

Grosso do Sul 

Mello. D. A.A; Gobara. S. T. O 

Estudo de Ondas Periódicas em 

um Ambiente Virtual de 

Aprendizagem Colaborativo de 

Física 

AVA 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento e 

Avaliação) 

“O desenvolvimento do LAFIS 

e a análise das interações dos 

estudantes nesse Ambiente 

foram realizados com base na 

teoria de Vygotsky (2007, 

2008).  Esse autor destacou 

que a escola é o espaço social 

privilegiado para promover o 

desenvolvimento mental  e  a  

internalização  de  conceitos  

científicos  nos  estudantes.” 

EP28 2014 SBIE 

Universidade Federal de 

Viçosa –  

Campus Rio Paranaíba, 

Rio Paranaíba – MG 

Freitas. M.F; Mota. S. D.S; Soares. 

L. S; Reis. R. C. D. PORTEC: 

uma ferramenta para auxiliar na 

abstração dos conceitos de 

Estrutura de Dados 

AVA 

Não citou claramente 

Não possui 

EP29 2014 SBIE 
Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE) 

Batista. A.C.D; Melo.L.A; 

Peixoto.M.M; Murta.A. S. 

Proposta de um Kit Multimídia 

para Conteúdos de Estrutura de 

Dados 

Animação e QUIZ Não citou claramente Não possui 

EP30 2014 SBIE 

Universidade Federal do 

Amazonas  

Manaus - Brasil 

Ferreira. B.M; Rivero.L; Lopes.A; 

Marques.A.B; Conte.T.  

UsabiliCity: Um Jogo de Apoio ao 

Ensino de Propriedades de 

Usabilidade de Software Através 

de Analogias 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP31 2013 SBIE 

Pesquisador Independente 

– Av. Ns. Sr. Graças, 

2435 – Jd. Ns. Sr. Graças 

– Itatiba -  SP 

Patutti. M.U; Mantovani. O. 

Círculo trigonométrico: uma 

interface com o usuário para 

favorecer o aprendizado. 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 
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EP32 2013 SBIE 
Instituto Federal do 

Espírito Santo (Ifes) 

An. D. Y; Silva. C. D; Ribeiro. D. 

M. G; Rocha. P. B. R; Maltinti. C; 

Nunes. V.B; Fávero. R. Digita - um 

Jogo Educativo de Apoio ao 

Processo de Alfabetização 

Infantil. 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Teoria do 

conhecimento - 

Paulo Freire 

(Desenvolvimento) 

“Nesse sentindo, buscou-se 

compreensão e inspiração no 

pensamento de Paulo Freire, 

no que se refere à 

alfabetização. Mesmo que no 

jogo haja tarefas que 

envolvam ordenação ou 

digitação de sílabas, as 

palavras tem significado 

dentro de um contexto [...] 

Outra questão importante é  a  

escolha  das  palavras  que  

farão  parte  do  jogo  e,  com  

isso,  do processo  de  

alfabetização.” 

EP33 2013 SBIE 
Universidade federal de 

Sergipe (UFS) 

Rocha. J. F. S; Moreira. O.G; 

Kodel. K; Gomes. W. F. Em Jogo 

os Direitos e Deveres dos 

Servidores Públicos do Estado de 

Sergipe. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP34 2013 SBIE 
Universidade Federal da 

Paraíba 

Melo. L.A; Costa. T. K. L; Batista. 

A. C. D. Pense bem: proposta e 

desenvolvimento de jogo digital 

para ensino de computação na 

educação básica. 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Taxonomia Revisada 

de Bloom e 

Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“Com base nas pesquisas 

realizadas, os objetivos de 

aprendizagem do jogo 

proposto nesse trabalho, o 

“Pense Bem”, foram 

estabelecidos para atender as 

duas etapas iniciais da 

taxonomia revisada de 

Bloom: o lembrar e  o  

entender. Ambas compõem 

uma estrutura hierárquica de  

objetivos educacionais.” De 

acordo com o mapa 

conceitual a teoria 

construtivista baseia o 

trabalho, levou-se em 

consideração que as duas 

abordagens foram 

consideradas durante o 

desenvolvimento.” 
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EP35 2013 SBIE 
Universidade de Brasília 

(UnB) 

Veneziano. W.H; Pereira. M. H. B. 

E; Freire. T. G. M; Silva. R. D. 

Programa Participar: Software 

Educacional de Apoio à 

Alfabetização de Jovens e Adultos 

com Deficiência Intelectual 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Teoria do 

conhecimento - 

Paulo Freire 

(Desenvolvimento) 

“Porém, alguns métodos de 

alfabetização são mais 

conhecidos e utilizados no 

Brasil, como o método 

alfabético (também conhecido 

como método silábico), o 

método fônico e o método 

Paulo Freire [...] Um pouco 

de cada um dos métodos 

supracitados está 

contemplado no software 

desenvolvido.” 

EP36 2013 SBIE 

Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras 

(FFCLRP/USP) - 

Universidade de São 

Paulo 

Duarte.A.F; Filho.N.F.D; 

Barbosa.E.F; Costa.N.P.O. 

Protótipo de Apoio ao Ensino e 

Aprendizagem de Endometriose 

por meio de Dispositivos Móveis 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP37 2013 SBIE 
Universidade Federal de 

Alfenas (UNIFAL-MG) 

Cardoso. A; Giraldello. A. G. C; 

Batista. N. A. M. Tabuada Legal: 

um jogo sério para o ensino de  

multiplicações 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP38 2013 SBIE 

Universidade 

Presbiteriana Mackenzie       

São Paulo 

Martins. V.F; Silvério.D.A; 

Santos.F; Guimarães.M.P. Sistema 

Hipermídia Adaptativa para o 

Ensino de Inglês 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP39 2013 SBIE 
Universidade Estadual do 

Norte do Paraná (UENP) 

Rezende. F.G.C; Nunes.M.M; 

Brancher. J.D; Sordi.F.J. Jogo 

eletrônico e sua influência nas 

emoções do usuário: Uma análise 

sobre como os jogos podem 

estimular emoções relacionadas à 

aprendizagem 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP40 2013 SBIE 
Universidade Federal de 

Alagoas (UFAL) 

Silva. P; Costa.E; Fonseca.B. Uma 

Abordagem para Provimento de 

Recursos em um Ambiente 

Interativo de Aprendizagem 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP41 2012 SBIE 
Universidade de São 

Paulo (USP) 

Peres. S.M; Fantinato.M; Araújo.U. 

F; Soledade. M. P.J; Freitas. R.S; 

Azevedo. M.F; Barbosa.H. M. A. 

Apoio ao Aprendizado 

AVA 

ABPP 

(Aprendizagem 

Baseada em 

Problemas e por 

“O sistema deveria ainda 

gerir informação de gestão do 

curso, desde sua apresentação 

à sociedade até a gestão de 
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Semipresencial: Uma Aplicação 

no Curso de Especialização Ética, 

Valores e Saúde na Escola 

Projetos) 

(Desenvolvimento) 

avaliações e notas dos alunos, 

e também apoiar o trabalho 

cooperativo previsto na 

metodologia ABPP adotada 

no curso.” 

EP42 2012 SBIE 
Universidade Federal de 

Alfenas - MG 

 

Pierini. L.M; Valentim. M. A.C; 

Cardoso. A. Brinquedos 

Numéricos: um jogo para o 

ensino dos conjuntos numéricos. 
 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP43 2012 SBIE 
Universidade de São 

Paulo (USP) 

Pedro. L. Z; Borges. S. S; Lopes. A. 

M. Z; Souza. J. P. T; Brandão. A. 

A.F; Brandão. L.O; Isotani. S. 

Projeto e Desenvolvimento de um 

Aplicativo de Geometria 

Interativa para Dispositivos 

Móveis. 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

Em vista disso, na linha 

piagetiana, considera-se que 

o indivíduo carregue consigo 

duas marcas inatas, que são a 

tendência natural à 

organização e à adaptação 

[Oliveira 2002]. O processo 

de aprendizagem envolve a 

assimilação e a acomodação. 

Na medida em que se 

participa ativamente dos 

acontecimentos [...] Para 

desenvolver um software 

educacional que ofereça apoio 

para uma aprendizagem ativa, 

como destacado nos 

parágrafos anteriores, este 

trabalho apresenta o processo 

de criação de um aplicativo 

para o ensino interativo e 

colaborativo de geometria, 

utilizando dispositivos móveis. 

EP44 2012 SBIE 
Universidade Federal de 

Goiás (UFG) 

Alencar. W. S; Rocha. B.M; 

Nogueira. E.A; Fernandes. R.F; 

Soares.F. A. A. M. RHODES 2.0: 

Software Educacional para o 

Ensino de Programação Linear. 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 
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EP45 2012 SBIE 
Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Battistella. P.E; Wangenheim. A.V; 

Wangenheim. C.G.V. SORTIA - 

Um Jogo para Ensino de 

Algoritmo de  

Ordenação: Estudo de caso na 

Disciplina de Estrutura de Dados. 

SIMULAÇÃO 
Taxonomia de 

Bloom 

(Avaliação) 

“[...] O formato de resposta a 

cada um dos itens é baseado 

em uma escala Likert com 

alternativas de resposta, 

variando de discordo 

fortemente até concordo 

fortemente em uma escala de 

cinco pontos na faixa de -2 a 

+2 para os mais diversos itens 

a fim de capturar a percepção 

do aluno sobre o aprendizado 

em relação aos três níveis da 

taxonomia de Bloom 
(conhecimento, compreensão 

e aplicação) (BLOOM, 

1956).” 

 

EP46 2012 SBIE 

Universidade Católica de 

Pernambuco  

(UNICAP) 

Leitão. A. H.B; Gonçalves. G. G. 

A; Ribeiro. W.M; Oliveira. B. C; 

Salgueiro. V. S. N. Madeiro. F. 

Terra das Cores: Uma Proposta 

de Jogo Educacional Infantil para 

o Exercício do Raciocínio Lógico-

Matemático. 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Teoria das 

Inteligências 

Múltiplas 

(Desenvolviment) 

“A Teoria das Inteligências 

Múltiplas [Gardner 1993] 

aborda a existência de 

diferentes tipos de inteligência 

presentes na mente humana, 

em oposição a uma ideia de 

inteligência unitária. Na 

teoria, sete tipos de 

inteligências são 

especificados: musical, 

cinestésica-corporal, lógico-

matemática, espacial, 

linguística, interpessoal e 

intrapessoal. Terra das Cores 

é um jogo 2D, de gêneros 

puzzle e aventura, que busca 

encorajar o exercício do 

raciocínio lógico-matemático 

de crianças através de 

atividades que também 

trabalham a coordenação 

motora” 
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EP47 2012 SBIE 
Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 

Sousa. F. R. M; Costa. E. A. B; 

Castro. T.H.C. WorldTour: 

Software para Suporte no Ensino 

de Crianças Autistas 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP48 2011 SBIE 

Universidade Federal de 

Goiás  

(UFG) 

Bueno. A. M.F; Brito. A. G. S; 

Brito. L. C. Abordagem 

Hipermídia Educacional 

Adaptativa para a Personalização 

do Processo de Ensino Através da 

Web 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP49 2011 SBIE 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 

Sarmento. W.W.F; Harriman.C.L; 

Rabelo.K.F; Torres. A.B.B. 

Avaliação de Usabilidade no 

processo de desenvolvimento  

contínuo em Ambientes Virtuais 

de Aprendizagem: um  estudo de 

caso com o ambiente SOLAR 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP50 2011 SBIE 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro (UFRJ) 

Albernaz. N. H.C; Elia. M. F; 

Borges. J. A. S. Digitavox: Curso 

de digitação com acessibilidade 

para deficientes visuais 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP51 2011 SBIE 

Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI) Itajaí – 

SC 

Diniz.L L; Dazzi . R.L.S. Jogo 

para o Apoio ao Ensino do Teste 

de Caixa-Preta 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP52 2011 SBIE 
Universidade de Passo 

Fundo (UPF) 

Dillenburg.D.J; Teixeira.A.C. Uma 

proposta de avaliação qualitativa 

em ambientes virtuais de 

aprendizagem 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP53 2011 SBIE 

Instituto Federal de 

Educação Tecnológica do 

Sudeste de Minas Gerais 

Machado. A.F.V; Cazetta.P.P; 

Santos.P.C; Figueiredo. A.M. O; 

Sant'ana. L.S; Junior. N.A.S; 

Dutra.S.F.E; Clua.E. Uma 

Proposta de Jogo Educacional 3D 

com Questões  

Didáticas 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 
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EP54 2011 SBIE 

Universidade Federal de 

Pernambuco                                 

(CIN-UFPE) 

Souza. C.C; Medeiros. T.R; 

Gadelha. R.N.S; Sousa.T.D.N; 

Silva.E.L; Azevedo.R.R. Um 

Ambiente Integrado de 

Simulação para Auxiliar o 

Processo de 

Ensino/Aprendizagem da 

Disciplina de Sistemas 

Operacionais 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP55 2010 SBIE Universidade de Brasília 

Píccolo. H.L; Sena.V.F; 

Nogueira.K.B; Silva.M.O; 

Maia.Y.A.N. Ambiente Interativo 

e Adaptável para ensino de  

Programação 

STI Não citou claramente Não possui 

EP56 2010 SBIE 
Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) 

Rebouças. A. D. D; Marques.D.L; 

Costa.L.F.S; Silva.M.A..A. 

Aprendendo a Ensinar 

Programação Combinando  Jogos 

e Python 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP57 2010 SBIE 

Universidade Estadual do 

Oeste do  

Paraná (Unioeste) 

Silva. R.C; Binsfeld.R.L; 

Carelli.I.M; Watanabe.R. 

Automata Defense 2.0: reedição 

de um jogo educacional para 

apoio em Linguagens Formais e 

Autômatos 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Não citou claramente 

Não possui 

EP58 2010 SBIE 
Universidade Estadual de 

Feira de Santana (UEFS) 

Costa. R.A; Prado. A. S; Oliveira. 

A. M. P. COMMa: um 

sistema Web para colaboração e

m modelagem matemática 

AVA 

Não citou claramente 

Não possui 

EP59 2010 SBIE 
Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 

Marçal.E. et al. Da Elicitação de 

Requisitos ao Desenvolvimento de 

Aplicações de Mobile Learning 

em Matemática 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 

Construtivismo e 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolvimento) 

“Soluções Implementadas: No 

caso do M-Queops, apesar da 

disposição do conteúdo 

acontecer de forma linear, 

considera-se a proposta 

pedagógica empregada, do 

ponto de vista teórico, voltada 

para uma aprendizagem 

colaborativa, pautada em 

elementos construtivistas [...] 

Para a aplicação M-Queops, 

o conteúdo está organizado do 

mais geral para o mais 

específico, seguindo os 
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pressupostos de Ausubel et al. 

(1980).” 

EP60 2010 SBIE 

Laboratório de 

Aplicações Vídeo Digital 

– UFPB 

Rabelo. H; Braga.W. C. J; Borges. 

L.L; Bezerra. E.P; Brennand. E. G. 

G; Tavares. T.A; Filho. G. L. S. 

Identificação do perfil individual 

intelectual do Educando no 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem EDULIVRE. 

AVA 

Teoria das 

Inteligências 

Múltiplas 

(Desenvolvimento) 

“Objetiva apresentar uma 

funcionalidade do sistema que 

identifica o perfil individual 

intelectual do educando ao 

interagir no ambiente virtual 

de aprendizagem (AVA) 

desenvolvido no âmbito do 

projeto EDULIVRE. Como 

aporte teórico para a 

identificação do perfil 

individual do usuário, 

utilizamos a Teoria das 

Inteligências Múltiplas de 

Howard Gardner.” 

EP61 2010 SBIE 

Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos São 

Leopoldo - RS 

Kessler.M.C; Paula. C.G; 

Albé.M.H; Manzini.N; Barcellos.C; 

Carlson.R; Marcon.D; Kehl.C. 

Impulsionando a aprendizagem 

na universidade por meio de 

jogos educativos digitais 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“O jogador clica na resposta 

que julga correta. Em caso de 

erro, o peão retornará à 

posição anterior, e surge na 

tela uma mensagem com dicas 

sobre o assunto. Trata-se de 

feedback construtivo. Em 

caso de acerto, a posição é 

mantida.  O jogo prossegue 

até o final do tabuleiro. Ao 

longo do percurso, algumas 

casas possuem características 

especiais, que levam a 

prêmios ou a penalidades.” 

EP62 2010 SBIE 

Centro de Tecnologia -  

Universidade Federal do 

Ceará (UFC) 

Vasconcelos. F.H. L; 

Nogueira.O.C; Prado. F.A.P; S. T. 

E.V; Pequeno.M.C; Barroso. G.C; 

Mota. J.C.M. Modelagem em 

Redes de Petri de uma Proposta 

Sócio-Interacionista de Avaliação 

da Aprendizagem em um 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem 

AVA 
Sócio-

Interacionismo 

(Avaliação) 

 

“Este artigo apresenta uma 

proposta de avaliação da 

aprendizagem baseada no 

sócio-interacionismo, para 

cursos ministrados a distância 

em AVA”. 



Apêndices 

 

200 

EP63 2010 SBIE 
Universidade Federal de 

Pernambuco (CIN-UFPE) 

Gadelha.R. N.S; Azevedo.R.R; 

Oliveira.H.T.A; Neves.T.D; 

Souza.C.C; Silva.E.L. OS 

Simulator: Um Simulador de 

Sistema de Arquivos para Apoiar 

o Ensino/Aprendizagem de 

Sistemas Operacionais 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP64 2010 SBIE 
Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI) - SC 

Thiry. M; Zoucas. A; Gonçalves. R. 

Q. Promovendo a Aprendizagem 

de Engenharia de Requisitos de 

Software Através de um Jogo 

Educativo 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Taxonomia de 

Bloom e 

Comportamentalism

o 

(Desenvolvimento) 

“A Tabela 3 apresenta uma 

associação dos tópicos de que 

o jogo reforça o aprendizado, 

a qual nível da taxonomia de 

Bloom [Bloom 1956] cada 

tópico esta associado e o 

desafio (1 a 7) que será 

responsável pelo ensino do 

conteúdo. Para ensinar os 

tópicos apresentados no 

design instrucional, são 

utilizadas técnicas 

comportamentalistas” 

EP65 2010 SBIE 

Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos 

(UNISINOS) - RS 

Damasceno. F. R; Jaques. P. A. 

Sistema Tutor Inteligente 

PAT2Math: Caráter Pedagógico. 

STI 

Sócio-

Interacionismo, 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolviment) 

Teoria ACT - 

(Atomic Components 

of Thought) 

(Avaliação) 

 

(Desenvolvimento) “Como 

Vygotsky propõe o 

desenvolvimento do aluno de 

uma maneira diferenciada, 

através da Zona de 

Desenvolvimento Proximal, e 

um Sistema Tutor Inteligente 

fornece os benefícios de 

aprendizagem semelhantes 

àqueles com uso de um 

professor particular, este 

tópico de estudo tem como 

objetivo a agregação de tais 

princípios ao Módulo Tutor 

do Sistema Tutor Inteligente 

PAT2Math.[...] O plano de 

ensino individualizado, para  

cada  aluno que utilize o 

sistema,  baseado  no que este 

aluno sabe em determinado 

momento e os feedbacks 
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informados ao mesmo são o  

que  constituem o caráter 

individual de ensino por parte 

do Agente Tutor. A criação 

deste plano envolve as 

informações presentes no 

Agente  Modelo  de  Aluno,  

sendo aplicados os princípios 

da teoria  ZDP  (Zona  de  

Desenvolvimento  Proximal), 

e Aprendizagem  

Significativa[...] Com  o  

objetivo  de  interpretar  o  

comportamento  do  estudante  

dentro  de  um sistema  

computacional,  é  

interessante  mapear os seus 

respectivos  saberes  sobre  os 

assuntos  abordados  dentro  

deste mesmo sistema.” 

(Avaliação) “Este é um 

problema que pode ser 

resolvido pela teoria ACT 

(Atomic Components of 

Thought) [ANDERSON, 

CORBETT, et  al., 1992] que 

afirma que a habilidade 

cognitiva de um estudante  

pode ser representada como 

um  conjunto  de  regras, 

interpretadas  como  

estruturas  de condição-ação” 

EP66 2010 SBIE 
Universidade Federal de 

Alfenas (Unifal-MG) 

Souza. M.M; Resende. R. F; Prado. 

L.S; Fonseca.E. F; Carvalho. F.A; 

Rodrigues. A.D. SPARSE: Um 

Ambiente de Ensino e 

Aprendizado de Engenharia de 

Software Baseado em Jogos e 

Simulação 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 
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EP67 2010 SBIE 
Universidade Estadual do 

Ceará (UECE) 

Silveira. M.C; Monteiro. J.M; 

Souza.J.T. Um Ambiente de m-

Learning para Ensino da 

Linguagem SQL 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP68 2010 SBIE 
Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) 

Calisto. A; Barbosa. D; Silva. C. 

Uma Análise Comparativa entre 

Jogos Educativos Visando a 

Criação de um Jogo para 

Educação Ambiental 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP69 2014 RBIE 

Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná 

(UTFPR) 

Almeida. G. M.D; Spolaore.L.S; 

Chernij. L; Almeida. L.D.A. Apuê: 

Uma Plataforma Web para 

Educação de Ciências  

Experimentais baseada em 

Tecnologias Livres 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP70 2014 RBIE 
UFPE – Centro de 

Informática 

Carvalho. R.S; Gomes.A.S; Perris 

.P.A.R; Filho.I.J.M; Feliciano 

.F.D.O. Rodrigues. R.L. Análise 

comparativa da usabilidade dos 

ambientes de gestão da 

aprendizagem Amadeus e Moodle 

AVA 

Construtivismo e 

Sócio-interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“O LMS Amadeus é definido 

por [23], [24] e [25] como um 

sistema de gestão de 

aprendizagem para educação 

presencial, a distância e todas 

as suas variações. Ele é 

baseado no conceito de 

blended learning, segundo o 

qual, para se atingir um 

grande público com projetos 

de formação a distância, faz-

se necessário uma 

combinação de formas de 

mediar a apresentação e as 

interações com os conteúdos 

das aulas.  A interação entre 

os usuários, e destes, com o 

conteúdo no ambiente permite 

a execução de novas 

estratégias de ensino e de 

aprendizagem orientadas por 

teorias construtivistas ou 

sócio interacionista do 

desenvolvimento humano.” 
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EP71 2014 RBIE 
Universidade Federal de 

Pernambuco 

França. R.S; Silva. A. C.B. 

Avaliação de softwares educativos 

para o ensino de língua 

Portuguesa 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP72 2014 RBIE 

Universidade Federal de 

São Carlos (UFSCar), 

Campus Sorocaba, SP 

 

González. S. M; Tamariz. A. R. 

Integração de uma Metodologia 

de Ensino Presencial de 

Programação com um Sistema 

Tutor Inteligente 

STI 

Sócio- 

Interacionismo 

(Avaliação) 

“O processo de interação 

entre o aluno e o ambiente 

permite a construção de 

modelos mentais que fazem 

parte do processo de 

aprendizagem [9]. Muitos dos 

esforços em melhorar a 

aprendizagem se apoiam na 

colaboração e troca entre os 

alunos. A metodologia 

aplicada neste artigo se insere 

no contexto de trabalho em 

pares. De acordo com 

Vygotsky (1991 apud [12]) é 

importante a interatividade 

entre o indivíduo e o meio 

social.” 

EP73 2013 RBIE 

UNIRIO - Universidade 

Federal do Estado do Rio 

de Janeiro 

 

Penedo. J.R; Diniz. M.C; Ferreira. 

S.B.L; Silveira.D.S; Capra.E.  

Análise de Usabilidade de um 

Sistema de EaD Baseada em 

Modelos Markovianos e em 

Taxonomia 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP74 2013 RBIE 
Universidade Federal do 

Rio de Janeiro 

Silva. L. F; Borges. J.A; Lima. C; 

Soares. A. B. Ensinando 

Geometria a Deficientes Visuais: 

o ambiente dinâmico Geometrix 

AVA 

Construtivismo  

e Construcionismo  

(Desenvolvimento) 

“Os princípios educacionais 

do Geometrix estão baseados 

tanto no construtivismo de 

Piaget, particularmente em 

seus estudos sobre o 

desenvolvimento mental 

iniciado nos primeiros anos 

de vida [37], quanto no 

construcionismo de Papert, 
especialmente no que se refere 

à construção do conhecimento 

a ser edificada a partir da 

intera-ção do aluno com uma 

http://www4.unirio.br/Conteudo/Localizacao/mapa.aspx
http://www4.unirio.br/Conteudo/Localizacao/mapa.aspx
http://www4.unirio.br/Conteudo/Localizacao/mapa.aspx
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ferramenta (o computador, 

por exemplo) [38].” 

EP75 2013 RBIE 
UERJ – Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro 

Figueiredo. J. E.M; Werneck. V. M. 

B; Costa. R. M. E. M. Simulando a 

dinâmica populacional de uma 

colmeia para o ensino de Biologia 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP76 2012 RBIE 
Universidade Federal do 

Rio Grande – FURG 

Pinto. I.M; Botelho. S.S.C. 

Ambientes Tecnológicos Lúdicos 

de Autoria (ATLA): criando 

espaços de ensino e aprendizagem 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo e 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“Neste artigo apresenta-se o 

conceito de Ambiente 

Tecnológico Lúdico de 

Autoria (ATLA), construído à 

luz de teóricos como Piaget e 

Vygotsky, entre outros, a 

partir da articulação de 

considerações a respeito do 

lúdico, jogos e criatividade na 

construção da proposta de um 

espaço de  aprendizagem.” 

EP77 2012 RBIE 
Universidade Federal da 

Paraíba 

Brito. A.V; Cunha. J. J. M. 

CloudLab: Um Ambiente Virtual 

de Aprendizagem com 

Laboratório Virtual Integrado 

para o Ensino de Hardware 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP78 2012 RBIE 

Universidade Estadual de  

Campinas (FT – 

UNICAMP) 

Bispo. D. M; Umbuzeiro. G. A; 

Zabeu. M.S; Borges. M. A. F. 

Desenvolvimento de Jogo 

Educacional sobre Ecotoxicologia 

Utilizando HTML5 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP79 2011 RBIE 

Universidade Estadual de  

Campinas – UNICAMP- 

SP 

Caceffo. R. E; Rocha. H.V; 

Azevedo. R. J. Ferramenta de 

apoio para o aprendizado ativo 

usando dispositivos com caneta 

eletrônica 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 

Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

 

 

“Este trabalho apresenta uma 

proposta de desenvolvimento 

de uma ferramenta 

educacional baseada no uso 

de dispositivos móveis com 

caneta eletrônica, com o 

intuito de permitir a 

construção de um ambiente 
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educacional colaborativo, 

fundamentado no modelo do 

aprendizado ativo. Um desses 

modelos é o denominado 

aprendizado ativo, 

construtivista por natureza, 

cujo objetivo é permitir aos 

estudantes terem um papel 

ativo em seu próprio processo 

de aprendizado.” 

 

EP80 2011 RBIE UFRGS 

 

Balbinot. A.B; Zaro. M. A. 

Proposta de um instrumento 

digital  

para a verificação do 

comportamento de motoristas 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP81 2010 RBIE 
Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

Klock. C.E; Ribas. R.P; Reis. A. I. 

Karma: um ambiente para o 

aprendizado de síntese de funções 

Booleanas 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP82 2014 WIE 

Instituto Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia 

(IFBA) 

Andrade. B. A. L. et al. Avaliação 

da Aceitabilidade do Software 

Educacional Sr. Bohr como 

Ferramenta Lúdica para o 

Ensino-Aprendizagem 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP83 2014 WIE 

Universidade Federal de 

Pernambuco (CAA – 

UFPE) Caruaru – PE 

Silva. A.C.B; França.R .S. 

Avaliação de software educativo 

na formação docente: articulando 

teoria e prática 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP84 2014 WIE 

Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai 

e das Missões (URI) RS – 

Brasil 

Santos. C.P; Segatto. R; 

Teixeira.Y.P; Willers.T.F. 

Interface Natural na Educação: 

Um Estudo de Caso no Ensino de 

Geografia 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 
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EP85 2014 WIE 
Universidade Federal de 

Lavras - Lavras - MG 

Junior. E; Costa.H. MobileMech: 

Um Software Educacional para 

Apoiar o Processo de Ensino-

Aprendizagem de Mecânica no 

Ensino Médio 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP86 2014 WIE 
Universidade de 

Pernambuco (UPE) 

Ferreira. M.A; Santos. H.M; 

Oliveira. E; Lucena. A. M. 

NiceTown - Um Jogo Eletrônico 

para Ensino da Educação 

Ambiental 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP87 2014 WIE 
Universidade Estadual da 

Paraíba 

Santos. J.S. et al. Proposta de um 

Jogo Educacional para 

alfabetização de  

crianças com dislexia 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP88 2014 WIE 
Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 

Sena. D.M; Oliveira. E. H.T; 

Carvalho. L. S. G. Questions 

Today: Sistema m-learning como 

auxílio ao ensino da matemática 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP89 2014 WIE 

Instituto de Federal de 

Educação, Ciência e 

Tecnologia de São Paulo 

(IFSP) 

Rodrigues. L.C; Campos. D.M; 

Pupio. S. C. Uso de Jogo 

Computacional para Auxílio à 

Alfabetização de Jovens e Adultos 

do Ciclo I 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP90 2013 WIE 
Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) 

Torezani. C; Chagas.L.B.C; 

Tavares.O. L. NewProg - um 

ambiente online para crianças 

aprenderem programação de 

computadores 

AVA 

Construtivismo e 

Sócio-

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“Dessa forma, a fim de 

auxiliar no desenvolvimento 

de habilidades cognitivas de 

ordem superior, adotamos a 

cooperação como abordagem 

pedagógica. Piaget(1936) 

afirma que".a cooperação é 

essencial para o 

desenvolvimento da razão. 

Método de trabalho em equipe 

parece basear-se em 

mecanismos essenciais da 

psicologia da criança.". Para 

Vygotsky (1996) Zona de 

Desenvolvimento Proximal 

(ZDP) é a distância entre o 

nível de desenvolvimento real, 

determinado pela capacidade 

de resolver problemas 
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independentemente e o nível 

de desenvolvimento proximal, 

demarcado pela capacidade 

de solucionar problemas com 

a ajuda de um parceiro mais 

experiente.” 

EP91 2012 WIE 
Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) 

Alves. R. A. S; Prates. R.O; França. 

E.S. Desenvolvimento de um Jogo 

para Apoio de Ensino a Ciências: 

Um Estudo de Caso 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP92 2012 WIE 
UNIVALI – Florianópolis 

– SC 

Fernandes. A. M. R. et al. 

Ensinando Saúde Bucal para 

Deficientes Visuais Através de 

uma Ferramenta Web 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP93 2010 WIE 
Universidade Federal da 

Paraíba 

Medeiros. D.P.S; Machado .L.S; 

Moraes. R. M. GeoplanoPEC – 

Uma Extensão para um Jogo 

Educacional Colaborativo para o 

Ensino de Geometria Plana 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP94 2010 WIE 

Universidade Federal de 

São  

Carlos - SP 

Silva. M. A. R; Magalhães. V. M. 

A; Anacleto. J. C. O Uso de um 

Jogo Narrativo Computacional 

em um  

Ambiente Escolar 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP95 2010 WIE 
Universidade do Vale do 

Itajaí (UNIVALI) - SC 

Benitti. F. B. V; Fiori. T. F. 

Supermercado Virtual: software 

educacional de matemática para o 

Ensino Fundamental 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP96 2014 RENOTE 
Universidade de São 

Paulo - USP 

Reis. H.M; Borges. S.S; Isotani. S. 

Análise de Usabilidade de 

Sistemas de Geometria Interativa 

para Tablets 

SISTEMA DE 

GEOMETRIA 

INTERATIVA 

Não citou claramente Não possui 
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EP97 2014 RENOTE ICMC-USP 

Souza. D.M; Batista. M.H.S; 

Barbosa. E.F. Avaliação de 

qualidade de um ambiente de 

apoio ao ensino de programação 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP98 2014 RENOTE 

Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos 

(UNISINOS) 

Santos. M.S; Barbosa. J. L. V; 

Rigo. S. J. Avaliação da Rede 

Social Educacional de Novo 

Hamburgo 

REDE SOCIAL 

EDUCATIVA 
Não citou claramente Não possui 

EP99 2014 RENOTE PPGIE/UFRGS 

 

Vieira. M.C. et al. Contribuições 

da Teoria da Aprendizagem 

Multimídia e da Usabilidade para 

aprendizagem de Libras e Língua 

Portuguesa por meio de 

aplicativos móveis  
 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 

Teoria da 

Aprendizagem 

Multimídia 

(Avaliação) 

“O recente surgimento de 

aplicativos brasileiros 

tradutores automáticos de 

Língua Portuguesa para 

Libras desencadeou a 

realização de diálogos com 

sujeitos surdos e ouvintes, a 

fim de discutir a validade 

social e tecnológica dessas 

ferramentas. Frente a essa 

interação com os usuários, 

percebeu-se que esses 

utilizavam os aplicativos não 

apenas como tradutores, mas 

também como objetos para a 

aprendizagem de segunda 

língua. A partir dessa 

constatação, os aplicativos 

HandTalk e ProDeaf Móvel 

foram  analisados  com base 

na Teoria da Aprendizagem 

Multimídia e em heurísticas 

de usabilidade.” 

EP100 2014 RENOTE IFES 

Silva. J.W. et al. Educa Trânsito – 

Um jogo de apoio à educação no 

trânsito 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP101 2014 RENOTE UNICRUZ 

Paschoal. L.N. et al. Gamification 

por meio de dispositivos móveis 

no envelhecimento humano 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 
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EP102 2014 RENOTE 
Universidade Federal do 

Pará 

Santos. M.A.R. Favero. E.L. 

MCHQ-Alfa: Uma Proposta de 

Ferramenta para Aprendizagem 

da Língua Portuguesa na 

Educação de Surdos Utilizando o 

Potencial das Histórias em 

Quadrinhos Mediada por Mapa 

Conceitual 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP103 2014 RENOTE UFSM 

Falcade. A. et al. Metodologia de 

Avaliação de Mundos Virtuais 

Educacionais: uma proposta 

segundo critérios tecnológicos e 

pedagógicos 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP104 2014 RENOTE 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

 

Neve. B.G.B; Melo. R.S. O 

Universo no bolso: tecnologias 

móveis de apoio didático- 

pedagógico para o ensino da 

Astronomia 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP105 2014 RENOTE 
Instituto de 

Computação/UFAL 

Filho. C.A.C.L. et al. Um Jogo 

Educativo na Web no Contexto 

do Ensino Fundamental 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construcionismo 

(Desenvolvimento) 

“A segunda forma que um 

estudante pode utilizar o jogo 

para se aprofundar em um 

conhecimento, é através da 

construção de seus próprios 

casos. Segundo Seymour 

Papert (Kafai, 2006), o 

conhecimento para se 

alcançado por completo deve 

passar por um processo de 

construção. Diante desta 

análise, o jogo Sim 

Investigador permite que seus 

próprios usuários também 

possam construir os casos 

jogáveis no qual o usuário 

criador deverá estudar 

previamente um conteúdo da 

disciplina que deseja criar, 

montar um roteiro e questões 

que precisarão ser 

respondidas dentro do jogo 

para se concluir o caso.” 
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EP106 2013 RENOTE PPGIE – UFRGS 

 

Tibola. L. R; Tarouco. L. M. R; 

Passerino. L.M. A possibilidade de 

identificação da ação mediada nos 

mundos digitais virtuais 3D.  

 

AMBIENTE 3D 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“Este artigo apresenta uma 

reflexão sobre a utilização da 

teoria sócio-histórica de 

Vigostky na criação e 

utilização de MDV3D, com 

especial interesse em seu uso 

para a educação.” 

EP107 2013 RENOTE 
Universidade Federal de 

Ouro Preto 

Brito. L.M. et al. AMBIENTES 

VIRTUAIS DE 

APRENDIZAGEM COMO 

FERRAMENTAS DE APOIO 

EM CURSOS PRESENCIAIS E 

A DISTÂNCIA 

AVA 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“As ferramentas disponíveis 

no ambiente  PVANet 

envolvem diversas utilizações 

que  contribuem  para o  

processo de ensino-

aprendizagem.  No entanto, 

observa-se que essas 

ferramentas são utilizadas,  

basicamente, na visão 

instrucionista, ou seja, tem 

por objetivo apresentar um 

conjunto de informações ou de 

instruir o aluno para 

determinada ação.” 

EP108 2013 RENOTE PGIE/ UFRGS 

Boucinha. R.M.; Tarouco. L. M. R. 

Avaliação de Ambiente Virtual de 

Aprendizagem com o uso do SUS 

- System Usability Scale 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP109 2013 RENOTE 

Universidade de 

Pernambuco – Garanhuns, 

PE 

França. R.S. et al. Avaliação de 

Interfaces por Usuários Finais: 

Mensurando a Qualidade Afetiva 

e o Impacto na Aprendizagem de 

Conteúdos 

AVA 

Taxonomia de 

Bloom 

(Avaliação) 

 

“Este artigo propõe um 

método para avaliação de 

interfaces em softwares 

educativos, envolvendo 

estudantes, em ambiente 

escolar. A proposta é baseada 

no SAM, um instrumento de 

avaliação iconográfico que 

contempla questões 

relacionadas à qualidade 

afetiva de sistemas 

computacionais, e na 

taxonomia  de objetivos 

educacionais de Bloom.” 
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EP110 2013 RENOTE PIPCA – UNISINOS 

Morais. F; Jaques. P. Avaliação de 

usabilidade do Sistema Tutor 

Inteligente PAT2Math 

STI Não citou claramente Não possui 

EP111 2013 RENOTE 
Universidade de São 

Paulo (USP) 

Corrêa. A. G. D. et al. 

Desenvolvimento e Avaliação do 

Jogo DuchsVille para Apoiar o 

Processo de Aprendizagem 

Nutricional: estudo de caso com 

adolescentes com distrofia 

muscular de Duchenne 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP112 2013 RENOTE UFRGS 

Cunha. T. L. S; Santarosa. L. C; 

Lima. J. V. Eduquito: ferramentas 

acessíveis no processo de 

ensino/aprendizagem de um 

aluno com paralisia cerebral. 

AVA 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento e 

Avaliação) 

“O AVA escolhido para este 

estudo foi o Eduquito, o qual   

teve sua  elaboração 

fundamentada na abordagem 

sóciointeracionista    proposta 

por Vygotsky, o que permitiu  

investigar  como  a  interação  

social promove  o 

desenvolvimento  de  Funções 

Psicológicas  Superiores  no  

desenvolvimento   da  vida  de  

um  indivíduo” 

EP113 2013 RENOTE CEAVI – UDESC 

Souza. M; Jaeger. E.V; Cardoso. B. 

M. S. Ensino de algoritmos 

apoiado pelo uso de jogos digitais 

educativos. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP114 2013 RENOTE 

Ciências da Computação 

Universidade Federal 

Rural do Semi-árido – 

UFERSA  _RN 

Oliveira. C. D. C; Cintra. M.E; 

Mendes. F.M.N. Jogo sério para o 

ensino da Gestão de Riscos em 

Projetos de Softwares usando 

Inteligência Artificial. 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Aprendizagem 

Baseada em Projetos 

(ABP) 

(Desenvolviment) 

“Este jogo sério usa 

Aprendizagem Baseada em 

Projetos (ABP) (Ayas e 

Zeniuk 2003) para possibilitar 

ao jogador a aquisição de 

conhecimento em 

gerenciamento de projetos, 

especialmente no controle dos 

riscos envolvidos neste 

processo. [...] Esta teoria de 

aprendizagem possibilita a 

criação e o compartilhamento 

do conhecimento para  além 

do individual e da  equipe.” 
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EP115 2013 RENOTE 
UFPE – Centro de 

Informática 

Barbosa. J. F. N; Fonseca. F.S; 

Jogos educativos em dispositivos 

móveis como auxílio ao ensino da 

matemática. 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP116 2013 RENOTE 
Universidade do Vale do 

Itajaí - Univali 

Paludo. L; Raabe. A.L.A; Benitti. 

F.B.V.  RSKManager – Um Jogo 

para Apoiar o Ensino de 

Gerência de Riscos em Projetos 

de Software.  

 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP117 2013 RENOTE 
Universidade Federal de 

Santa Catarina 

Quevedo. Q. et al. Teste de 

usabilidade de uma narrativa 

hipermidiática por meio de 

avaliação emocional (emocard). 

NARRATIVA 

HIPERMIDIÁTIC

A 

Não citou claramente Não possui 

EP118 2013 RENOTE 
Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) 

Goularte. F.B; Wilges.B; 

Nassar.S.M. Uma Proposta de 

Material Didático Segundo as 

Características do m-learning. 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP119 2013 RENOTE ARARANGUÁ, SC 

Simão. J.P.S. et al. Utilização. de 

Experimentação Remota Móvel 

no Ensino Médio 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP120 2012 RENOTE 
Universidade Federal do 

Pará (UFPA) 

Siqueira. E.S. et al. ALE RPG 

Jogo Digital para Aprendizado de 

Crianças em Leitura e Escrita 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP121 2012 RENOTE 
Universidade Federal do 

Espirito Santo (UFES) 

Morati. R. G. J. et al. Alice no 

Labirinto das Decisões: um jogo 

para exercitar a tomada de 

decisão e planejamento 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“O jogo proposto contempla 

dois princípios metodológicos 

focados na resolução de 

problemas. Esses princípios 

foram elaborados com base 

na teoria de aprendizagem de 

Jean Piaget e indicam 

procedimentos que os 

jogadores são incentivados a 

adotar, a fim de obterem 

resultados positivos durante 

as partidas jogadas.” 

EP122 2012 RENOTE 
Faculdade de Informática 

do UniRitter 

Bertoni. A. S; Silveira. S. R. 

Diretrizes para a Projetação do 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem - Flow 

AVA Não citou claramente Não possui 
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EP123 2012 RENOTE (UFSC) 

Azevedo. V. A. JOGOS 

ELETRÔNICOS E 

EDUCAÇÃO: CONSTRUINDO 

UM ROTEIRO PARA SUA 

ANÁLISE PEDAGÓGICA 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP124 2012 RENOTE UFRGS 

Montanari. T; Borges. E.O. Museu 

Virtual do Corpo Humano: 

Ambiente Virtual de 

Aprendizagem para o Ensino de 

Ciências Morfológicas 

AVA 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“A concepção pedagógica do 

projeto foi fundamentada nos 

estudos epistemológicos de 

Piaget (1976; 1998), em que 

constatou que o conhecimento 

é construído na interação do 

sujeito com o objeto.”  

EP125 2012 RENOTE 
(NTE/UFSM) - Santa 

Maria – RS 

Reis. S.C. et al O jogo I-AI3: um 

protótipo em desenvolvimento. 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo e 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

De acordo com Piaget (1962) 

e Vygotsky (1998), o 

conhecimento é produzido em 

processos interativos. Para 

Piaget, acontece em um 

processo de assimilação e de 

acomodação por meio de 

saltos e situações de 

desequilíbrios; para Vygotsky 

ocorre em um processo de 

aprendizagem por meio da 

interação especializada. Para 

saber algo, devemos interagir 

com objetos e sujeitos. 

Portanto, o processo de 

aprendizagem acontece em 

uma mudança estrutural, 

produzida em um jogo de 

assimilação e de acomodação 

por meio da interação coletiva 

baseada na cooperação. Esses 

pressupostos levam a crer que 

os projetos desenvolvidos no  

LabInter, como  o  exemplo  

do  projeto  I-AI3  conectam  

algumas  das  discussões  

propostas  neste artigo [...] 
Tendo  em  vista  desenvolver  

a  aprendizagem  crítica  no  
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ensino  interdisciplinar, 

buscamos  um  suporte  

teórico  que  atendesse  nossas  

expectativas,  pois  segundo  

Gee (2004) todo bom jogo tem 

por trás uma boa teoria de 

aprendizagem. Para isso, 

adotamos alguns princípios 

que orientam tanto a 

construção do protótipo 

quanto a aprendizagem de 

línguas, que são: a linguagem 

é uma prática social 

[Halliday  1989;  Motta-Roth 

2008]. 

EP126 2012 RENOTE 

Centro de Ensino Vinicius 

de Moraes, Natal, MA, 

Brasil 

Mendes. E; Moraes. M. A. Sala 

Virtual de Física: uma alternativa 

para apoiar e complementar o 

ensino presencial de Física 

AVA 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolvimento) 

“O presente trabalho se 

fundamenta, primordialmente, 

na Teoria da Aprendizagem 

Significativa, a qual procura 

explicar os mecanismos 

internos que ocorrem na 

mente humana com relação ao 

aprendizado e à estruturação 

do conhecimento.” 

EP127 2012 RENOTE 
Universidade de Santa 

Cruz do Sul – UNISC 

Cruz. M.E.J.K. et al. Simulador 

para Introdução da Programação 

para Crianças e Análise da 

Aprendizagem com apoio da 

Neurociência 

SIMULAÇÃO 
Construtivismo 

(Avaliação) 

“Para realizar a análise da 

aprendizagem, duas etapas 

foram constituídas: a primeira 

foi referente à validação do 

simulador, bem como 

observação do emprego da 

memória para coordenar a 

programação; na segunda, 

serão utilizados o Método 

Clínico de Piaget em 

comparação com a análise da  

evocação  da  memória 
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explícita  (coletada  na  

primeira  etapa),  relacionada  

ao  estudo  da  neurociência.” 

EP128 2012 RENOTE 
Universidade Cruzeiro do 

Sul 

Medeiros. M.O; Schimiguel. J. 

UMA ABORDAGEM PARA 

AVALIAÇÃO DE JOGOS 

EDUCATIVOS: ÊNFASE NO 

ENSINO FUNDAMENTAL  
 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP129 2012 RENOTE 

Universidade Federal do  

Rio Grande do Sul – 

Porto Alegre, RS 

Ávila. B.G. et al.  Validação de 

Laboratórios Virtuais de 

Aprendizagem baseada em uma 

visão Taxonômica 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP130 2011 RENOTE CCTI/UCS 

Dorneles. R.V; Picinin.D.J; 

Adami.A.G. AlgoWeb:  A Web-

Based Environment  for Learning  

Introductory  Programming 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP131 2011 RENOTE 
Universidade Federal do 

Espírito Santo (UFES) 

Cardoso. A. L. M. S; Burnham. T. 

F. Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem Alternativos e  

Inovadores para Potencializar 

novas Soluções em EaD 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP132 2011 RENOTE Unilasalle 

Massaro. G; Mantovani. A. M; 

Rodrigues. M.S. Aplicações 

educacionais em 3d para os 

processos  de ensino e 

aprendizagem da área de 

anatomia  no second life  
 

AMBIENTE 3D Não citou claramente Não possui 

EP133 2011 RENOTE 
DEE/UFC - Universidade 

Federal do Ceará 

Silva. C. H. C. et al. 

Desenvolvimento de um 

Laboratório Virtual para 

Capacitação Tecnológica à 

Distância em Proteção de 

Sistemas Elétricos 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP134 2011 RENOTE UNIOESTE 

Brun. A.L; Dotto. M. L. G; Olguín. 

C. J. M. ICARUS – SOFTWARE 

EDUCACIONAL DE APOIO AO 

ENSINO DE CONTABILIDADE 

EXERCÍCIO E 

PRÁTICA 
Não citou claramente Não possui 
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EP135 2011 RENOTE UNIPLI 

Medeiros. H. B; Miranda. A.C. 

Jogos Computacionais: uma 

proposta interdisciplinar de 

educação ambiental  
 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP136 2011 RENOTE 
Universidade de Caxias 

do Sul 

Boff. E; Busetti. R. MUNDUS - 

Um MMOG para instigar o 

conhecimento.  

 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

 

“Quando o aprendiz estiver 

interagindo com o jogo, ele 

estará formulando suas 

hipóteses com base em seu 

conhecimento, nos feedbacks 

fornecidos pelo ambiente, nos 

conteúdos ou nas interações 

com  outros  jogadores.  Este 

cenário de equilíbrio e 

desequilíbrio remete a Piaget 

e é uma das bases de 

formação do conhecimento do 

jogador.” 

 

EP137 2011 RENOTE 
Universidade Federal 

Rural da Amazônia 

Ferreira. D. A. A. et al. O uso do 

software educativo  NavegaFeliz 

na inclusão  digital  e no 

tratamento terapêutico  de 

vítimas  de escalpelamento  

atendidas  pela Fundação  Santa 

Casa de Misericórdia  do Pará  

JOGO 

EDUCACIONAL 

Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“Tendo como base 

pedagógica o construtivismo 

de Jean Piaget (2007), foi 

construído o roteiro 

(storyboard) e o  projeto  da  

interface  (wireframe)  do  

software educativo[...] O  

módulo  de  histórias  em  

quadrinhos  é  considerado  o  

principal  por  ser  aberto, ou  

seja,  por  possibilitar  a  

construção  pelo  próprio  

usuário.” 
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EP138 2011 RENOTE 
Universidade Federal de 

Santa Maria 

Silva. T.G; Müller. F.M; 

Bernardi.G. Panorama do Ensino 

de Engenharia  de Software  em 

Cursos de Graduação  Focado em 

Teste de Software:  Uma 

Proposta  de Aprendizagem  

Baseada em Jogos 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP139 2011 RENOTE 
Universitário La 

Salle/UNILASALLE 

Martins. C; Mantovani. A. M. 

Possibilidades de uso didático-

pedagógico em espaço digital 

virtual 3d do unilasalle no 

metaverso second life  

AMBIENTE 3D 

Construtivismo e 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

“Para a construção das 

aplicações educacionais no 

EDV3D do UNILASALLE, 

realizou-se primeiro um 

planejamento técnico-

didático-pedagógico em 

consonância com a finalidade 

educacional do MDV3D, 

considerando a perspectiva 

construtivista/sócio-

interacionista, buscando 

interação, trabalho em rede, 

colaboração, cooperação e 

autonomia por parte dos 

alunos. Assim, os espaços 

temáticos e os tipos de 

aplicações educacionais 

implementadas em cada 

espaço priorizaram estas 

características.” 

EP140 2011 RENOTE 
Universidade Federal do 

Pará 

Carvalho. N.A; Ferreira. B.J; 

Projeto e Implementação de uma 

Ferramenta Voltada ao 

Desenvolvimento do Vocabulário 

em Língua Portuguesa de 

Crianças Surdas 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP141 2011 RENOTE PPGEDU/UFRGS 

Ávila. B.G; Passerino. L.M. 

SCALA: um sistema de CAA 

centrado no contexto do usuário 

FERRAMENTA 

EDUCACIONAL 

Sócio- 

Interacionismo 

(Desenvolvimento) 

 

“[...]Tais requisitos foram 

retomados semanalmente em 

reuniões promovidas pelo 

grupo de pesquisa. Nestes 

encontros eram discutidos 

aspectos referentes à base 

teórica educacional utilizada 

na construção do sistema (a 
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teoria sócio-histórica) na 

qual, leituras de Vygotsky 

(1997; 2001; 2008) 

direcionaram os estudos do 

grupo.” 

EP142 2011 RENOTE 
Faculdades Integradas de 

Caratinga 

Elias. W.J; Silva. J. R. C; Tiola. F. 

P. S. Simulador multiciclo do 

processador MIPS 32 bits para 

apoio ao estudo em arquitetura 

de computadores 

 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP143 2011 RENOTE PPGIE/UFRGS 

Teles. F. et al. Um jogo educativo 

para formação do Psicólogo 

Escolar: elaboração de um 

dispositivo lúdico 
 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP144 2010 RENOTE CCTI/UCS 

Webber.C; Zenato. M; Arrosi. T. 

Caderno de Algoritmos: um 

Ambiente de Resolução de 

Problemas de Programação 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP145 2010 RENOTE 
PPGIE/UFRGS - 

UNIRITTER 

Meurer. H; Reategui. E.B; Behar.P. 

A. Desenvolvimento de Sistema 

de Gerenciamento Educacional 

para Elaboração de Aulas 

Interativas para o UCA 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP146 2010 RENOTE 

Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Ribeiro.A.C.R; Alcalde. B.F.K; 

Behar.P. A. Explorando a 

interatividade no Planeta 

ROODA 2.0 

AVA 
Construtivismo 

(Desenvolvimento) 

“Os pressupostos teóricos 

construtivistas adotados 

(Piaget, 1982; 1973), 

orientaram as escolhas e 

decisões no decorrer do 

desenvolvimento da 

plataforma. Dessa forma, o 

ambiente tem por objetivo 

promover o desenvolvimento 

de propostas desafiadoras de 

trabalho através das 

tecnologias digitais voltadas à 

comunicação e à educação; a 

interação entre crianças da 

própria escola e/ou de outras 

instituições; a expressão 

através da escrita e de 



Apêndices 

 

219 

imagens e a publicação de 

produções.” 

EP147 2010 RENOTE 
Universidade da Região 

de Joinville – UNIVILLE 

Peixe, R. I. P. et al. Jogo educativo 

para ensino e aprendizagem da 

linguagem de libras: uma 

abordagem do design social 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP148 2010 RENOTE 

Universidade Federal do 

Rio  

Grande do Sul (UFRGS) -

Porto Alegre – RS 

 

Balbinot. A.B; Timm.M.I; 

Zaro.M.A. Jogo TransRisco: 

identificação do comportamento 

de risco em condutores 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP149 2010 RENOTE UFRGS 

Greis. L. K; Reategui.E. Um 

simulador educacional para 

disciplina física em mundos 

virtuais 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP150 2010 RENOTE 
Universidad Nacional de 

Colombia, UFRGS 

Moreno. J. Uso de juegos digitales 

educativos como herramienta de 

soporte para el aprendizaje de 

algoritmos 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP151 2015 ACM 

Software Engineering 

Research Center IIIT 

Hyderabad 

Garg. K; Varma. V. Systemic 

Requirements of a Software 

Engineering Learning 

Environment 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP152 2013 ACM 
Universidad Complutense 

de Madrid - Spain 

Fernández-Pampillón. A. M. A 

New AENOR Project for 

Measuring the Quality of Digital 

Educational Materials 

MATERIAIS 

DIGITAIS 
Não citou claramente Não possui 

EP153 2013 ACM 

Universidad de La 

Laguna  

Tenerife. España. 

 

González. C.S. et al.  Inclusive 

educational software design with 

agile approach 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP154 2013 ACM 

Centre for Next 

Generation Localisation  

School of Computer 

Science and Statistics 

Trinity College Dublin 

Mulwa. C. et al. A Web-based 

Framework for User-centred 

Evaluation of End-User 

Experience in Adaptive and 

Personalized E-Learning Systems 

SOFTWARE E-

LEARNING 
Não citou claramente Não possui 

EP155 2013 ACM 

Microsoft Research 

One Microsoft Way 

Redmond, WA, USA 

Tillmann. N; Halleux. J; Xie. T; 

Gulwani. S; Bishop. J. Teaching 

and Learning Programming and 

Software Engineering via 

Interactive Gaming 

AVA Não citou claramente Não possui 
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EP156 2012 ACM University of Leicester 

Heintz. S; Law. E. L. Evaluating 

Design Elements for Digital 

Educational Games on 

Programming: A Pilot Study 

JOGO 

EDUCACIONAL 
Não citou claramente Não possui 

EP157 2011 ACM University of Belgrade 

Acimovic-Raspopovic. V. et al. 

Web based e-learning software 

for optical link design 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP158 2010 ACM 

The Community College  

at Lingnan University  

8 Castle Peak Road  

Tuen Mun, NT, Hong 

Kong 

Wong. G.K.W. et al.  Needs 

Assessment and Design of Course 

Management System (CMS) 

using Open and Community 

Source Frameworks in Post-

secondary Institutions 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP159 2014 IEEE 

Academia Militar, DCTE 

& INESC-JD Lisbon, 

Portugal 

Martins. M.J.M. et al. Constraints 

and Requirements in Designing 

an e-Ieaming Environment 

SIMULAÇÃO Não citou claramente Não possui 

EP160 2013 IEEE Universitat Osnabruck 

Klaßen. A; Eibrink-Lunzenauer. M; 

e.V.T.G.E. Requirements for 

mobile learning applications in 

higher education 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP161 2013 IEEE 
University of West of 

England, Bristol, UK. 

Hammad. R. Odeh. M; Khan. Z. 

Towards A Generic 

Requirements Model for Hybrid 

and Cloud-based e-Learning 

Systems 

AVA Não citou claramente Não possui 

EP162 2012 IEEE 

Universal Usability and 

Interaction Design 

(UUID) SIG 

Seraf. M; Wong. C.Y. A  Study  of  

User  Interface  Design  Principles  

and Requirements  for  

Developing  a  Mobile  Learning 

Prototype 

APRENDIZAGEM 

MÓVEL 
Não citou claramente Não possui 

EP163 2012 IEEE 

Technische Universität 

München Institute of 

Automation and  

Information Systems 

Rehberger. S; Frank .T; Vogel-

Heuser .B.  A web-based e-

learning and exam tool with an  

automated evaluation process for 

teaching software engineering 

SOFTWARE E-

LEARNING 
Não citou claramente Não possui 

EP164 2011 IEEE 
UFSC  

Florianópolis, Brasil 

Savi.R; Wangenheim. C.G.V. A 

Model for the Evaluation of 

Educational Games for teaching 

Software Engineering 

JOGO 

EDUCACIONAL 

Taxonomia de 

Bloom 

(Avaliação) 

“Esta avaliação dos objetivos 

educacionais é realizada com 

suporte teórico da taxonomia 

de Bloom (nos níveis 

conhecimento, compreensão e 

aplicação). O formato desta 

parte do questionário foi 

parcialmente inspirado nos 
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trabalhos de Kitchenham et al. 

[53], Lethbridge [23] e 

Gresse von Wangenheim e 

Silva [26] que utilizaram 

questionários para medir os 

efeitos das aulas de 

graduação na formação dos 

alunos, de acordo com a 

percepção deles.” 

EP165 2015 
Science 

Direct 

Middlesex University, 

London, U.K 

Alsobhi. A.Y; Khan.N; Rahanu.H. 

DAEL Framework: A New 

Adaptive E-learning Framework 

for Students with Dyslexia 

AVA 

 

Aprendizagem 

Significativa 

(Desenvolvimento) 

“Alguns estudiosos, como 

Guardiola (2001), consideram 

a dislexia ser uma deficiência 

cognitiva, e as teorias de 

aprendizagem de modo 

cognitivos deve ser estudado 

antes de o projeto de qualquer 

ferramenta de e-learning para 

os alunos com dislexia. Teoria 

cognitiva diz que a quantidade 

de informação aprendida é 

determinada pela capacidade 

dos alunos para processar a 

informação (Craik e Tulving, 

1975). Além da quantidade de 

esforço despendido pelo aluno 

no processo de aprendizagem, 

a profundidade da 

transformação do aluno 

(Craik e Tulving, 1975) e a 

estrutura do conhecimento 
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Esta seção apresenta os anexos. Eles são materiais relevantes a essa pesquisa que 

foram retirados de fontes externas.  
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ANEXO A – Uso da primeira versão do EduCatalog na disciplina: 
Fundamentos em tecnologias educacionais, ofertada pela FURG. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

225 

 


