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RESUMO 

SCHENEIDER, Thaís Fernanda. Uma proposta de melhoria de interface, através 
da avaliação de usabilidade do AVA Moodle. 122. 2017. Trabalho de Conclusão 
de Curso Bacharelado em Ciência da Computação - Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2017. 

O trabalho busca verificar a existência de problemas de interação 
relacionadas a usabilidade no Moodle em sua versão 1.9.3 utilizada pelo curso 
Técnico Informática para Internet, este ambiente se mostra de grande importância 
para este curso já que o mesmo segue o modelo de ensino à distância. Para que 
fosse realizada a identificação das possíveis falhas de interação foram realizados 
estudos em métodos de usabilidade para o levantamento de falhas no ambiente 
Moodle e design de interfaces para a criação do protótipo. Para que seja possível 
verificar a usabilidade do sistema é necessário recolher dados e avalia-los. Na 
execução deste trabalho foram aplicados quatro métodos, sendo eles: avaliação 
heurística, observação, sondagem e método experimental. Afim de verificar os bons 
e os maus exemplos de interação em interfaces de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem foi realizada uma avaliação heurística em 3 ambientes. Buscando 
sanar os problemas de interações do Moodle espelhando-se nos bons e maus 
exemplos de interações de outros ambientes é levantando dados relacionados a 
falha de usabilidade criou-se o protótipo utilizando-se de padrões de usabilidade, 
design e demais conceitos de interação humano computador. 

 

Palavras-chave: Interface. Usabilidade. Plataforma de ensino. Ambientes Virtuais 
de Aprendizagem. 

 

 



 

ABSTRACT 

SCHENEIDER, Thaís Fernanda. A proposal for interface improvement, through 
the usability evaluation of AVA Moodle. 122. 2017. Completion of course work 
Bachelor's Degree in Computer Science – Federal Technology University – Paraná. 
Ponta Grossa, 2017.  

This work seeks to verify the existence of interaction problems related to 
usability in Moodle 1.9.3 used by the technical computer course for internet, this 
environment is of great importance for this course since it follows the model of 
distance learning. In order to perform the identification of possible interaction failures, 
studies were performed on usability methods for troubleshooting Moodle and 
designing interfaces to create the prototype. In order to verify the usability of the 
system it is necessary to collect data and evaluate them, in the execution of this work 
were applied four methods: heuristic evaluation, observation, probing and 
experimental method. In order to verify the good and bad examples of interaction in 
Virtual Learning Environments interfaces, a heuristic evaluation was performed in 
three environments. Seeking to fix the problems of Moodle interactions by mirroring 
in the good and bad examples of interactions of other environments and raising data 
related to usability failures, the prototype was created using patterns of usability, 
design and other concepts of human computer interaction. 

 
Keywords: Interface. Usability. Learning plataform. Virtual Learning Environments 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento do ensino à distância (EAD) notou-se uma grande 

possibilidade de se estudar Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA) os quais 

estão presentes neste modelo de ensino. Por se tratar de um ensino que não 

necessita da presença entre professor e aluno, os cursos desse modelo possuem 

um AVA, os quais tendem aumentar a interatividade entre aluno e professor 

amenizando assim a distância (ANDRADE, 2011). 

O principal foco de um Ambiente Virtual de Aprendizagem é o aprendizado e 

interação dos usuários no ensino, sendo ele presencial, semipresencial ou 

totalmente virtual (FRANÇA, 2014). A comunicação entre usuário e interface deve 

ser planejada, considerando fatores humanos, para não gerar consequências 

negativas na utilização do ambiente e nem no sistema de aprendizagem. 

 O usuário não pode encontrar dificuldades na realização de tarefas, 

tampouco especificar uma quantidade de tempo para a realização das mesmas. 

Deve-se evitar percorrer grandes caminhos para realização de tarefas consideradas 

simples, o design da interface deve se preocupar em não deixar funcionalidades 

desnecessárias no sistema e grandes percursos que possam criar dificuldades para 

o usuário recordar-se do percurso que deve ser realizado para execução da tarefa 

desejada (MARCÊDO et. al., 2003). Problemas com a interface podem gerar 

dificuldades e até mesmo impedir que o usuário consiga executar atividades 

consideravelmente simples (OLIVEIRA et. al., 2016). 

Uma boa interface, além de facilitar a interação, deve possibilitar fácil 

aprendizagem, precisa ser eficaz em sua utilização e proporcionar aos seus usuários 

uma experiência agradável em seu acesso (PREECE et. al., 2013).  

Na construção de uma interface interativa é muito importante levar em 

consideração quais serão os perfis de usuário e para que fins será utilizado a 

interface (PREECE et. al., 2013) buscando diminuir e amenizar as dificuldades no 

acesso. Um sistema interativo próximo do ideal tende a ter um modelo conceitual 

que permite que o usuário aprenda suas funções rapidamente e de forma eficiente 

(PREECE et. al., 2013). Buscando um modo de interface ideal para plataformas AVA 

serão realizados estudos sobre as interfaces de Ambientes Virtuais de Aprendizados 

já existentes, buscando verificar quais são suas falhas e seus benefícios para o 
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usuário. A decorrência desse estudo buscará construir uma interface próxima do 

ideal para o AVA Moodle.  

 

1.1 OBJETIVO  

Para a execução desse trabalho foram traçados objetivos gerais e 

específicos que seguem nos itens a seguir: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

O objetivo geral desse trabalho é investigar as principais falhas de usabilidade 

do ambiente Moodle e através deles moldar uma interface dentro dos padrões de 

usabilidade. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

● Estudar plataforma Moodle e investigando suas falhas de interação; 

● Estudar métodos de usabilidade e design de interface; 

● Observar as dificuldades dos usuários na utilização do AVA; 

● Levantar requisitos para sugestão de futuras mudanças na plataforma 

AVA; 

● Construir um protótipo de interface, conforme os estudos realizados. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

A área de ensino à distância vem crescendo e se tornando mais presente no 

sistema de ensino (HERMIDA et. al. 2006). Com isso surgem às dificuldades de 

acesso nas plataformas de ensino AVA, como o sistema de ensino à distância se 

baseia na utilização de uma plataforma online de ensino é necessário que, 

independentemente do nível de conhecimento do usuário com as novas tecnologias, 

ele consiga acessar e navegar na plataforma sem mostrar dificuldades.  
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A dificuldade de acesso nas plataformas AVA pode causar frustações nos 

alunos e até mesmo o abandono de um curso EAD, indo desde dificuldades na 

navegação a até mesmo no envio de tarefas (MERCADO, 2007), o que pode causar 

grandes perdas no desempenho acadêmico do aluno.  

 

1.3 METODOLOGIA  

Para o levantamento de requisitos foi investigado o curso técnico de ensino à 

distância em informática para Internet, o qual é ofertado pela UTFPR – Câmpus 

Ponta grossa, juntamente com o E - TEC Brasil. 

 O curso técnico de ensino à distância em informática para Internet possui 

como Ambiente Virtual de Aprendizagem a plataforma Moodle em sua versão 1.9.3, 

que é utilizado pelos alunos para acesso de vídeoaulas, consultar materiais de 

apoio, ter acesso ao fórum de informações, envio de trabalhos e realizar avaliações.  

 Já nos primeiros acessos ao AVA Moodle é possível notar falhas no design e 

interface, como dificuldades em achar vídeo aulas e acessar tarefas e trabalhos a 

serem realizados e enviados, essas e outras dificuldades serão minimizadas através 

de criações de recursos didáticos digitais. 

 Através do levantamento de falhas e acertos desse ambiente Moodle e outras 

plataformas AVA criou-se um protótipo de interface às quais respeitam os conceitos 

de usabilidade e minimizam as falhas encontradas. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

As seções a seguir contextualizam e realizam uma construção de um 

referencial teórico.  

 

2.1 ENSINO À DISTÂNCIA  

O ensino à distância (EAD), apesar de parecer ser uma nova modalidade de 

ensino é um modelo que é praticado a muito tempo. Segundo Nunes (2009), 

 

A primeira notícia que se registrou desse novo método de ensinar a 
distância foi o anúncio das aulas por correspondência ministradas por Caleb 
Philips (20 de março de 1728, na Gazette de Boston, EUA), que enviava 
suas lições todas as semanas para os alunos inscritos. Depois, em 1840, na 
Grã-Bretanha, Isaac Pitman ofereceu um curso de taquigrafia por 
correspondência. (NUNES, 2009) 
 
 

Já essa experiência com o ensino à distância no Brasil ocorreu mais tarde, 

como Alves (2009) relata em sua obra “A história do EAD no Brasil”, teve início em 

meados de 1904 com a instalação da Escola Internacional, a mesma tratava-se de 

uma escola norte americana que oferecia cursos profissionalizantes por 

correspondência (ANDRADE, 2011). 

O ensino à distância sempre buscou acompanhar as novas tecnologias, 

depois dos cursos realizados por correspondências vieram radiodifusão, televisão, 

fitas de áudio e vídeo, até chegar no que conhecemos hoje com a utilização da 

Internet e ambientes virtuais de aprendizagem (ANDRADE, 2011). 

Nos dias de hoje a principal ferramenta do EAD são as tecnologias 

relacionadas à informática, as quais podem causar certa dificuldade aos alunos, que 

devem possuir um conhecimento prévio, mesmo que superficial sobre essas 

tecnologias. A falta de conhecimento sobre essas tecnologias pode resultar em 

dificuldades para se adaptar a essa modalidade de ensino (CHAVES et. al., 2013). 

Dentro do EAD temos uma modalidade de ensino um pouco mais flexível 

com relação ao contato com as tecnologias que são os cursos semipresenciais. 

Essa modalidade possibilita o encontro entre alunos e tutores onde os mesmos 

podem esclarecer dúvidas e dialogar sobre assuntos relacionados ao curso. No 

Brasil um dos requisitos para os cursos participarem de programas como o E-TEC 
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ou UAB (Universidade Aberta do Brasil) é que o curso seja semipresencial, esses 

cursos devem prever aulas em polos de apoio presencial, para que o MEC consiga 

garantir um selo de qualidade do EAD (ANDRADE, 2011). 

Além dos encontros presenciais, uma das principais ferramentas que 

auxiliam no diálogo entre as partes envolvidas com o EAD são os ambientes virtuais 

de aprendizagem também conhecidos como AVA (ANDRADE, 2011). 

 

2.2 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Definição de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) segundo RIBEIRO 

(2007): 

(...) fornecem aos participantes ferramentas a serem utilizadas durante um 
curso, para facilitar o compartilhamento de materiais de estudo, manter 
discussões, coletar e revisar tarefas, registrar notas, promover a interação, 
entre outras funcionalidades. Eles contribuem para o melhor aproveitamento 

da educação e aprendizagem. (RIBEIRO et. al., 2007). 
 

Os AVAs são plataformas virtuais de ensino que podem ser utilizadas no 

ensino presencial, possibilitando um aumento de interação dos alunos e professores 

além da sala de aula, no ensino semipresencial, podendo ser utilizada nas 

atividades à distância e nas interações entre alunos e professores e no ensino 

totalmente a distância, dando suporte para a comunicação entre os envolvidos no 

processo de ensino (RIBEIRO et. al., 2007).  

Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda do EAD, o Ambiente 

AVA se tornou essencial para essa modalidade de ensino. Considerando o intenso 

ritmo de um mundo globalizado torna-se difícil o acesso à cursos presenciais que 

demandam reservar um tempo especifico para realizar determinadas atividades, já 

no EAD utilizando ambientes virtuais de aprendizagem existe a possibilidade de que 

o aluno desenvolva de atividades em tempo e ritmo flexivo (FRANÇA, 2014), se 

habituando assim ao estilo de vida desse usuário. 

As plataformas AVA permitem através de recursos digitais, várias formas de 

transmitir conhecimento por meio de conteúdos hipertextuais, sonoras e multimídias 

(SANTOS, 2003). Além de poder ter acesso ao conteúdo de aula os alunos podem 

se comunicar de forma um-um ou um-todos (SANTOS, 2003).  

Todo AVA deve conter diferentes estratégias de aprendizagem, para 

adequar o maior número de alunos possível e conter estratégias diferenciadas de 



18 

 

acordo com o interesse, familiaridade e estrutura do conteúdo ministrado, motivação, 

criatividade e entre outros interesses individuais. Nesse mesmo ambiente também é 

possível proporcionar aos usuários aprendizagem colaborativa, interação e 

autonomia (MESSA, 2010). 

A interação dos alunos com o AVA e recursos computacionais se mostram 

como um dos principais problemas do ensino à distância (MERCADO, 2007). Para 

que o processo de ensino ocorra sem problemas é necessária uma boa interação 

entre professor-aluno e tutor-aluno onde ambos mantenham a cooperação e 

colaboração, além de um bom design no ambiente de ensino (MESSA, 2010).  

Segundo Ally (2004) para se ter uma boa interação entre Aluno e AVA na realização 

das atividades, pode-se seguir 4 estratégias sendo elas: 

• Atenção - propor uma atividade inicial para introduzir o processo de 

ensino-aprendizagem. 

• Relevância – manter clara a importância das atividades propostas, 

mostrando os benefícios da mesma e contextualizar com situações reais 

para manter o interesse no processo de aprendizagem.  

• Confiança – garantir aos alunos que a obtenção de um bom desempenho 

vem através da organização de seu material de estudo, buscando sempre 

o conhecimento do simples até chegar aos mais complexos, ser claro em 

relação ao que é esperado nas lições, manter o acompanhamento e o 

estímulos dos alunos. 

• Satisfação – mostrar a aplicação dos conhecimentos adquiridos no dia-a-

dia e sempre fornecer um feedback do desempenho do aluno (Ally, 2004).  

Além dos aspectos citados para que os AVAs cumpram seu papel de auxiliar 

na aprendizagem é necessário adotar vários tipos de mídias, tais como: vídeo, 

áudio, gráficos e textos, os quais promovem o desenvolvimento de habilidade e 

formação de conceitos, possibilitar várias modalidades de ensino, aumentar a 

interatividade, permitir a individualidade do aluno, fazendo com que o mesmo possa 

administrar seu próprio tempo de estudo, permite uma melhor compreensão dos 

conteúdos ministrados, pois utiliza de vários métodos para a sua compreensão 

(MESSA, 2010).  

Para uma boa interação é interessante que o AVA permita ou até mesmo 

obrigue o usuário a ter uma interação diária para auxiliar na sua aprendizagem com 

a ferramenta, o ambiente deve estimulá-lo e desafiá-lo, fazendo com que as novas 
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situações sejam adaptativas cognitivamente, proporcionando o seu crescimento 

intelectual (MESSA, 2010). Essa interação não deve ser limitada a utilização do 

computador, o aluno e os profissionais envolvidos com esse sistema de ensino, 

devem conseguir acessar com ou sem computador (FERREIRA, 2001), podendo ser 

utilizados em dispositivos como smartphones e tablets, não se restringindo a 

computadores pessoais (ARAÚJO et. al., 2012). 

Afim de criar um quadro comparativo com os principais AVAs, comparando o 

Moodle com outras plataformas tais como: TelEduc, AulaNet, Amadeus, Eureka, e-

Proinfo, Learning Space e WebCT. O quadro do Anexo A, busca mostrar a 

distribuição, princípios pedagógicos, aprendizagem, interatividade, usabilidade e 

acessibilidade (GABARDO et. al., 2010). 

 

2.2.1 Moodle 

O AVA Moodle (Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment) foi desenvolvido pelo Dr. Martin Dougiamas em 1999, sua primeira 

versão (versão 1.0), foi lançada em 20 de agosto de 2002 (RIBEIRO et. al., 2007) e 

até os dias atuais vem sendo utilizada e atualizada.  

O Moodle foi criado com intuito de auxiliar positivamente no processo do 

ensino à distância, essa plataforma possui o código aberto, podendo então ser 

adaptada conforme a necessidade de cada instituição de ensino (ARAÚJO, 2012).  

O Moodle possui uma filosofia de educação-aprendizagem que defende o 

conceito de "pedagogia do social-construtivismo" (MESSA, 2010). A qual é definida 

pela construção do conhecimento através da interação social. Por esse motivo esse 

AVA, possui utilização livre para qualquer educador, instituições de ensino ou 

qualquer instituição pública de forma gratuita (MESSA, 2010). Por se tratar de uma 

ferramenta de código aberto e gratuita várias pessoas contribuem com a 

manutenção, correção de erros e desenvolvimento de novas ferramentas, além de 

contribuições relacionadas a metodologias pedagógicas de usabilidade (RIBEIRO et 

al., 2007). 

Esse ambiente é considerado dinâmico, orientado a objetos e modular, com 

isso é possível adicionar recursos didáticos em formatos de texto, imagens, vídeo, 

páginas da internet entre outros e possibilitando também a criação de tarefas, 
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fóruns, wikis e chat (MESSA, 2010). Além de ser uma plataforma flexível também é 

considerada uma plataforma potente com relação ao número de usuários que pode 

ser inserido na plataforma que pode chegar a dezenas de milhares em uma única 

instalação (SABBATINI, 2012). 

Esse AVA integra recursos tecnológicos e educacionais, proporcionando 

disponibilização de conteúdos em múltiplas perspectivas o que pode proporcionar 

em estruturas cognitivas mais flexíveis, possibilitando um acesso não linear 

(MESSA, 2010).  

Todo e qualquer AVA deve ser interativo e estar dentro dos padrões de 

usabilidade, a área responsável pela interação, avaliação e implementação de 

sistemas interativos é definida como Interação Humana-Computador (OLIVEIRA, 

2016). 

 

2.3 INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR  

A preocupação e o termo humano-computador surgiu aproximadamente na 

segunda metade dos anos 80 e se tornou o campo que realiza investigações com o 

design de interfaces em sistemas computacionais com foco na interação do usuário 

(GUEDES, 2009). Esse termo surgiu após a definição de Moran em 1981 para 

interface, ele define como “a parte de um sistema computacional com a qual a 

pessoa entra em contato – física, perceptiva ou conceitualmente” (MORAN 1981). 

Rocha (2003) define a Interação Humano-Computador (IHC) como a área 

que se preocupa com a interatividade de um sistema computacional, se baseando 

na qualidade do design, avaliação e implementação desse sistema. Fazendo com 

que seja possível antecipar se o sistema em processo de desenvolvimento cumprirá 

com a qualidade de usabilidade, aplicabilidade e comunicabilidade entre interface e 

usuário (SOUZA, 1999).   

A interface é considerada interativa quando o usuário se sente confortável 

em executar atividades do sistema computacional, as considerando fácil e as 

executando de forma rápida, podendo até mesmo variar os passos seguidos sem 

provocar nenhum tipo de erro no sistema e nem se perder no processo de durante a 

utilização (GUEDES, 2009). 
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Uma interface é considerada de design “amigável” quando possui bons 

estímulos visuais de forma equilibrada e harmônica, bem como na utilização de 

elementos como cores, formas e textura. A visão do usuário nunca deve estar 

sobrecarregada de informações, para que seja fácil realizar à assimilação do 

conteúdo proposto (BATISTA, 2003).   

De acordo com Nielsen (1993), é necessário realizar a análise cinco 

aspectos humanos que são a base na interação humano-computador, esses fatores 

são de grande importância na IHC e são considerados paradigmas desse estudo, 

são eles: 

• Tempo de aprendizagem – Quanto tempo um usuário comum leva para 

realizar uma tarefa trivial? 

• Velocidade de rendimento – Quanto tempo é necessário para realizar 

uma tarefa simples? 

• Taxa de erros por usuários – Quais erros os usuários comuns mais 

cometem? 

• Retenção no tempo – Por quanto tempo o usuário, mantém o 

conhecimento sobre os passo-a-passo utilizado para realizar determinada 

tarefa no sistema? 

• Satisfação subjetiva - Qual é a preferência do usuário com relação às 

funcionalidades que gosta no sistema? 

Juntamente com a Interação Humano-Computador começou a ser proposta 

a interação baseada na usabilidade do sistema computacional (PRATES et. al., 

2007). 

 

2.4 USABILIDADE 

O termo usabilidade começou a ser aplicado nos sistemas computacionais 

em meados dos anos 80, juntamente com áreas como Psicologia e Ergonomia 

(GUEDES, 2009). A usabilidade para Nielsen (2007), trata-se de um atributo 

qualitativo que realiza a identificação de grau de dificuldade de uma interface 

utilizada pelo usuário. 
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Fonte: Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT). 

 

A ISO 9241 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define 

usabilidade nesse contexto como um termo que é empregado para referenciar 

atributos que auxiliam na utilização do sistema de forma que o usuário tenha um 

bom desempenho e sinta-se satisfeito, como possível visualizar na Figura 1. Afim de 

especificar e/ou medir a usabilidade a ABNT sugere a identificação dos seguintes 

objetivos: eficácia, eficiência e satisfação, onde a eficácia mostra a precisão e 

completude que o usuário atinge os objetivos propostos, a eficiência mostra a 

quantidade de recursos gastos para a realização dos objetivos propostos pelo 

sistema, assim como o tempo utilizado para a realização dos mesmos e a satisfação 

corresponde ao conforto em utilizar o sistema. Os componentes e atributos de cada 

objetivo se encontram na Figura 1, onde também é visto o contexto de uso, o qual 

deve-se averiguar grau de dificuldade dos usuários e tarefas, quais equipamentos 

serão utilizados, que tipo de ambiente físico e social será inserido o produto. 

Além dos objetivos que a ABNT especifica são necessárias para se medir 

e/ou especificar usabilidade:  

• Descrição dos objetivos. 

• Descrição dos componentes envolvidos no processo entre eles: usuário, 

tarefa, equipamento e ambiente. 

• E qual é o desejo de eficácia, eficiência e satisfação esperada. 

Os objetivos a serem seguidos devem sempre priorizar os conceitos de 

usabilidade (NIELSEN, 2007). Na Figura 2 destaca-se os principais pontos que um 

Ambiente 

Usuário 

Tarefa 

Equipamento 

Produto 

Contexto de uso 

Objetivos 

Resultado 

de uso 

Eficácia 

Eficiência 

Satisfação 

Medidas de usabilidade 

Resultado 

Pretendido 

Usabilidade: medida na qual objetivos são alcançados com 

eficácia, eficiência e satisfação. 

 

Figura 1 - Os componentes de atributos dos objetivos eficácia, eficiência e 
satisfação 
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desenvolvedor deve tomar na criação de um sistema, sempre focando no suporte do 

usuário. 

 

                                 Figura 2 - Critérios de usabilidade definidos por Nielsen 

 
                                  Fonte: Nielsen (2007) 

 

Dentro da usabilidade temos uma abordagem que é de extrema importância, 

o é teste de usabilidade, através dele é possível verificar qual o problema que o 

usuário encontra com a interação (HASAN, 2015). O objetivo é encontrar problemas 

de usabilidade relacionados à aprendizagem de funcionalidades do sistema 

(MAGRINELLI, 2010). Magrinelli (2010) define técnicas que podem ser seguidas 

para verificar a qualidade de interação de uma interface, sendo elas: 

● Definir que tipo de usuário utilizará o sistema, levando em consideração 

as suas características pessoais e comportamento. 

● Definir as tarefas que mais serão realizadas no sistema. 

● Definir a sequência de passos que deve ser tomado para realização de 

cada tarefa de forma clara. 

● Definir como será a interface, para que sejam cumpridos todos os 

requisitos.  

Para se realizar um teste de usabilidade de qualidade são necessários vários 

grupos de pessoas, que devem ser separados de acordo com seu nível de 
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conhecimento, pois o grupo de pessoas com conhecimento avançado pode sobrepor 

os resultados dos usuários iniciantes ou inexperientes (NIELSEN, 2007). 

Para assegurar que a usabilidade do sistema está consideravelmente usável, 

eficaz e agradável no ponto de vista do usuário, Preece (2013) define cinco metas 

de usabilidade do sistema sendo eles:  

● Ser eficaz: O sistema deve ser capaz de realizar todas as tarefas a qual 

foi destinado. 

● Ser eficiente: O sistema deve cumprir com os requisitos propostos e o 

usuário deve conseguir realizar as tarefas proposta de forma rápida e 

eficiente. 

● Ser seguro: O sistema deve manter a segurança dos dados do usuário e 

possuir uma boa recuperação de erros.  

● Ter uma boa utilidade: O sistema deve ter um bom conjunto de tarefas 

para suprir a necessidade do usuário. 

● Possuir fácil aprendizagem: O sistema deve ser claro com relação aos 

passos a serem seguidos para realizar determinada tarefa. 

● Facilidade de memorização de suas funcionalidades: O uso do sistema 

deve ser avaliado em cima de aspectos cognitivos humanos, para que o 

passo-a-passo seguido para a realização da tarefa seja de fácil 

memorização. 

 

2.4.1 Usabilidade para Web 

A usabilidade busca fazer com que o usuário consiga atingir os seus objetivos 

no sistema de forma eficaz e eficiente, a usabilidade para web busca os mesmos 

objetivos, porém é necessária uma atenção maior aos detalhes, já que o número de 

usuários que irá interagir com o sistema é maior e o tempo que ele dedica a usar o 

sistema é menor (LIMA, 2011).  

Para que a interação ocorra de forma eficaz e eficiente na web é necessário 

que ao acessar o site o usuário consiga identificar onde está o que ele procura ou o 

caminho a qual ele deve seguir para conseguir concluir o seu objetivo (KRUG, 

2006), quando isso não ocorre pode-se criar barreiras de acesso fazendo com que 

usuários se sintam excluídos da web (CORRÊA et.al., 2015).    
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Como contraexemplo pode-se ver a Figura 3, que mostra uma das primeiras 

interfaces do site Yahoo, onde é notável que a interface não é autoexplicativa, não 

se preocupava em como o usuário iria percorrer as páginas já que a mesma possuía 

um único diretório e se mostra poluída visualmente, não se preocupando com 

informações compactadas e conteúdos desnecessários. 

 

             Figura 3 - Interface antiga do site Yahoo 

 

              Fonte: História sobre sites de buscas 

 

Já na Figura 4, que retrata o site Yahoo nos dias atuais é notável as 

mudanças realizadas para a melhor navegação do usuário, a interface está mais 

limpa, mais organizada e mais autoexplicativa. 
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         Figura 4 - Interface atual do site Yahoo 

 

         Fonte: Yahoo 

 

 Para que o site possua uma boa acessibilidade e usabilidade na web, deve-se 

procurar atender diversos níveis de usuários, com seus diversos tipos de 

dispositivos, integrando-os independente de suas diferenças físicas, motoras ou 

intelectuais (CORRÊA et. al., 2015). 

 

2.5 DESIGN DE INTERFACE 

O design de interface é a área da Computação que busca melhorias no 

campo de comunicação visual (PASSOS, 2008). É a parte que realiza a 

comunicação entre usuário e interface, que quando projetada de forma eficiente 

permite que o usuário consiga navegar na página de forma intuitiva (JOHNSON, 

2001). Para uma boa navegação foram desenvolvidos vários princípios do design, os 

principais deles são: visibilidade, feedback, restrições, mapeamento, consistência e 

affordance (PREECE, 2013). Os mesmos foram escritos de forma explicativa por 

Don Norman (1988), que define os aspectos como: 

● Visibilidade: Quanto maior a facilidade em encontrar a função desejada, 

menos dificuldade o usuário terá. 

● Feedback: Está relacionada a visibilidade, porém proporcionando também 

uma resposta da ação que foi realizada. 
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● Restrições: Baseia-se em delimitar o tipo de interação o usuário terá com 

o sistema, essas limitações que devem ser pré-determinadas, evitando 

que assim os usuários cometam erros de acesso. 

● Mapeamento: O mapeamento refere-se as funcionalidades pré-definidas 

de forma lógica, como por exemplo pressionar a setas direcional para 

cima, fazer com que a página suba. 

● Consistência: Manter o padrão em suas funcionalidades em toda as 

páginas, permitindo que o usuário generalize os itens do sistema, sendo 

assim fazendo com que o mesmo aprenda parte do sistema e seja capaz 

de deduzir como o resto do sistema se comporta.  

● Affordance: É um termo sem tradução que se refere a como o usuário 

consegue realizar uma ação na interface de forma correta, ou seja, 

conseguindo utiliza-la de acordo com o objetivo pelo qual ela foi 

projetada. Esses princípios são baseados em dois tipos o real e a 

percebida. Os reais não são utilizados em interfaces. As percebidas são 

movimentos aprendidos pelos usuários na interação entre usuário e 

interface. 

Preece (2013) define quatro atividades básicas para desenvolver um 

processo de design interativo são elas:   

● Identificar a necessidade do usuário para o levantamento de requisitos. 

● Desenvolver um design que supra as necessidades dos requisitos 

levantados. 

● Desenvolver várias versões interativas dessa interface para que seja 

analisado e verificado sua comunicação. 

● Realizar uma avaliação do que está sendo construído em todo o processo 

de desenvolvimento. 

O design de interfaces segundo Preece (2013) é “derivada de 

conhecimentos baseado em teoria, experiência e senso comum”. E acaba 

envolvendo várias outras áreas como mostra Batista (2007), na Figura 5 que 

apresenta todas as áreas que relacionadas ao design de interfaces.  
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                   Figura 5 - Multidisciplinaridades do design 

 

                   Fonte: Batista (2007) 

 

Para o sucesso de um bom design várias áreas acabam sendo envolvidas 

no processo de desenvolvimento (PREECE, 2013).  

 

2.6 A CONSTRUÇÃO DE UMA INTERFACE EM UM AMBIENTE AVA DENTRO 
DOS PADRÕES DE IHC, USABILIDADE E DESIGN. 

Para iniciar um bom projeto que envolva Interação Humano Computador 

(IHC), é necessário verificar os bons e os maus exemplos de interação (PREECE et. 

al., 2013), buscando identificar as falhas do sistema e não cometer os mesmos 

erros, observa-se os pontos fortes para servir como exemplo e obter um produto 

dentro dos padrões de usabilidade. 

Para um produto ser considerado interativo e usável com um bom design é 

importante pensar na etapa de projeto, avaliar o tipo de usuário que utilizará o 

sistema e onde esse sistema será utilizado (PREECE et. al., 2013). 

A comunicação entre interface e usuário deve ser simples e interativa 

baseada em aspectos cognitivos humanos, caso isso não ocorra poderá haver 

consequências graves para o usuário como: Não conseguir realizar uma tarefa, 

percorrer um caminho longo para a realização de uma tarefa simples, perda de 
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tempo para a realização das tarefas, não utilização de algumas funções e não se 

recordar que caminho deve percorrer para realização de uma determinada tarefa 

(MARCÊDO et. al., 2003).  

O Foco principal de AVAs é a aprendizagem, interação e construção de 

conhecimento (FRAÇA, 2014), muitas vezes os desenvolvedores concentram-se na 

construção de conteúdo e novos recursos de aprendizagem e acabam deixando de 

lado a busca por um ambiente dentro dos padrões de usabilidade (REIS, 2016), 

tornando um ambiente de difícil interação. A usabilidade de um ambiente AVA deve 

ser considerada como um dos pontos importantes do processo de construção pois 

se o ambiente não for de fácil acesso para o usuário ele perderá tempo se 

concentrado em como utilizar o sistema, enquanto teria que estar realizando uma 

tarefa de seu interesse no sistema (SILVA et. al., 2008).  

A dificuldade de interpretação do usuário com a interface pode atrapalhar e 

impedir que o usuário consiga executar uma tarefa simples ou elaborada 

(OLIVEIRA, 2016), esse tipo de dificuldade pode ser evitado na elaboração de um 

bom design de interface. 

 É importante observar que existe uma necessidade constante de 

comunicação entre os participantes do processo de ensino sendo eles: 

professo/aluno, tutor/aluno e aluno/aluno, esse processo tem a necessidade de 

ocorrer através dos ambientes AVA. Esse tipo de ambiente pode proporcionar uma 

nova estratégia de ensino, onde podem ocorrer discussões de ideias através da 

mídia, um método rápido e eficaz é a utilização de chats ou “bate-papos”, onde os 

usuários podem trocar informações de textos, fotografias, vídeos e sons 

(GRIGOLETO, 2015). 

A interação professor-aluno, pode ser complicada, pois na maioria das vezes 

se dá de forma escrita o que pode acarretar em dificuldade de compreensão das 

explicações, outro fator que pode interferir na interação entre professor-aluno é a 

falta de treinamento dos professores para ministrarem aulas no modelo EAD. Pois o 

mesmo mantém a postura de sala de aula, com informações muito resumidas, com 

poucos exemplos ilustrativos e conceitos muito complexos (MERCADO, 2007). 

Para a interação tutor-aluno um dos desafios do EAD é a falta de um 

feedback que forneça como está a satisfação dos alunos com relação ao processo 

educativo fornecido pelo auxílio do tutor (DESAI et. al., 2009). Uma das principais 

dificuldades com relação aluno-tutor é a comunicação entre as partes envolvidas, na 
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busca de detalhes sobre o que está sendo dito entre as partes e sincronização de 

mensagens, ou seja, perguntas e respostas sendo feitas e respondidas rapidamente. 

(FRANÇA, 2007). 

Os alunos do modelo de ensino EAD relatam uma sensação de abandono 

quando não se consegue obter uma interação de qualidade com os tutores ou 

professores. E quando se sentem parte do processo de aprendizagem se mostram 

mais ativos, participativos e integrados ao ambiente educacional (FRANÇA, 2007). 

Entre outros fatores que devem ser levados em consideração um deles é o AVA, 

este ambiente deve buscar integrar os alunos para que os mesmos não se sintam 

abandonados no processo de ensino. 

 

2.7 AVALIAÇÃO DE USABILIDADE  

. A avaliação de usabilidade trata-se do levantamento de dados sobre o 

sistema, para a realização desta investigação é possível realizar 4 métodos de 

investigação: avaliação heurística, observação, sondagem e método experimental 

(CARVALHO, 2002).   

  

Avaliação heurística - A avaliação heurística é um método desenvolvido para 

avaliar a usabilidade de um sistema, onde é possível verificar os aspectos 

sistemáticos de uma interface com relação a usabilidade do usuário (NIELSEN, 

1993). 

Esse procedimento de verificação sistemática é realizado através da interação 

de um avaliador com a interface, julgando a sua qualidade através dos princípios de 

usabilidade. Nielsen (1993), propõe 10 recomendações heurísticas para se realizar 

uma avaliação, são elas: 

● Diálogos simples e naturais: A interface deve ser clara e informar ao 

usuário exatamente o que ele precisa. Informações que serão utilizadas 

juntas, devem estar na mesma interface. Deve-se também ter atenção a 

sequência de passos a ser tomado para a realização de uma tarefa, 

focando sempre em ter uma interface o mais simples possível.   

● Falar a linguagem do usuário: O vocabulário da interface deve ser voltado 

a linguagem do usuário. 
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● Minimizar a sobrecarga de memória do usuário: O usuário deve ser capaz 

de percorrer a interface e alcançar seus objetivos sem ter que se recordar 

de comandos específicos. A melhor recomendação para esse caso é 

utilizar-se de comandos genéricos, para que o usuário consiga trabalhar 

com uma grande quantidade de dados aprendendo um número pequeno 

de comandos novos. 

● Consistência: Para melhorar a interação do usuário com a interface as 

operações iguais devem aparecer no mesmo lugar da tela em todas as 

páginas em que apareçam. Quando o usuário sabe que um determinado 

comando ou operação tem o mesmo efeito se sente mais confiante para 

explorar outras determinadas funcionalidades.  

● Feedback: O usuário deve ser sempre informado sobre o que ele está 

fazendo. É importante se atentar ao tempo de resposta que deve ser dado 

ao usuário, como por exemplo, um décimo de segundo é suficiente para o 

usuário pensar que o sistema está reagindo ao seu pedido, o que significa 

que nesse caso não há necessidade de um feedback, já 10 segundos o 

usuário passa a esperar um feedback especial do sistema. 

● Saída claramente marcadas: O usuário deve ser capaz de sair das mais 

variadas situações de forma rápida e fácil, como por exemplo, sempre 

poder desfazer ou cancelar uma tarefa que foi realizada de modo errado, 

ao desfazer a tarefa o sistema deve voltar ao seu estado anterior. 

● Atalhos: Para as operações mais frequentes é interessante a utilização de 

atalhos, como, por exemplo, duplo clique do mouse e utilizações de 

funções do teclado. 

● Boas mensagens de erro:  A prevenção de erros sempre é a melhor 

solução, mas caso eles ocorram a regras para o envio de uma mensagem 

de erro que devem ser seguidas são: ser precisas, devem guiar o usuário 

a resolver o seu problema e não devem culpar o usuário por algo que saiu 

errado.  

● Ajuda e documentação: O ideal é que a interface seja simples e não 

precise de ajuda ou documentação, mas caso isso seja necessário, esses 

itens devem ser de fácil acesso ao usuário de forma on-line. 
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Observação - O segundo método utilizado para a realização do levantamento de 

dados é a observação, a vantagem de utilizar essa técnica é um maior contato do 

observador com os usuários, o que permite o investigador verificar a realidade das 

ações (LUDKE et. al., 1986). 

Para esse tipo de investigação normalmente é necessário um grande número 

de usuários, porém, isso acarreta em um grande custo e tempo, logo para que o 

levantamento de dados seja viável Nielsen (1993) sugere que o teste de observação 

seja feito com 5 usuários, com esse número já é possível identificar 

aproximadamente 70% dos problemas mais sérios de uma interface.  

A observação deve ser realizada através de tarefas pré-definidas pelo 

avaliador e passadas ao usuário antes do teste. O usuário durante a realização das 

tarefas deve falar tudo o que está pensando e fazendo, como isso não é uma forma 

natural de se expressar o avaliador pode realizar perguntas, provocando o usuário a 

falar o que gosta e o que não gosta na interface. Os principais problemas de 

usabilidade serão identificados, de acordo com as dificuldades que o usuário terá ao 

completar as tarefas proposta (WINCKLER et. al., 2002). É ideal que haja uma 

filmagem durante a coleta de dados, obtendo-se um maior número de informações 

confiáveis. (PINHEIRO, 2005). 

Com o intuito de manter salvo as interações ocorridas entre usuário e 

interface no teste de observação, foi realizado gravações através do aparelho eye 

tracking. 

 

Sondagem - O terceiro método estudado é o método de sondagem que pode ser 

realizado através de questionários e/ou entrevista, devido a distância física dos 

usuários a serem investigado optou-se pela utilização do questionário.  

O questionário é uma técnica de investigação que é composta por um número 

determinado de questões, a fim de investigar a opinião de um determinado grupo de 

pessoas, onde as respostas transparecem o que os indivíduos possuem de opinião 

de um determinado tema ou assunto (GIL, 1999). 

Na criação de um questionário deve-se seguir algumas recomendações 

citadas por Young e Lundberg (apud PESSOA, 1998) tais como:  

● O questionário deve seguir uma ordem por tema, obedecendo a ordem 

lógica das perguntas. 
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● As questões devem possuir uma linguagem compreensiva para a 

população à qual está sendo aplicada.  

● Cada pergunta do questionário deve conter apenas uma questão para 

que o indivíduo informar. 

● Todas as perguntas devem estar relacionadas ao objetivo da pesquisa. 

O questionário por ser um método rápido e prático de levantamento de dados 

possui algumas vantagens e desvantagens. As principais vantagens do questionário 

comparado a outros métodos de levantamento de dados são apresentadas abaixo 

(GIL, 1999):  

● Atinge o maior número de pessoas, independente da sua área geográfica. 

● Possui um menor custo, já que o questionário não necessita de um 

número grande de pesquisadores. 

● Garante aos participantes o anonimato. 

● Os participantes podem responder o questionário quando julgarem 

conveniente.  

● Os participantes não são influenciados pelos pesquisadores, já que os 

pesquisadores não estarão presentes no momento em que os 

participantes respondem ao questionário (GIL, 1999). 

Por outro lado, Gil (1999) destaca também aspectos negativos da utilização 

de questionário, são eles:  

● Não incluem na pesquisa pessoas analfabetas. 

● Dificulta em auxiliar os participantes em caso de dúvidas em relação às 

questões ou instruções.  

● Perde-se a informação do porquê e em qual circunstância o participante 

pensou para considerar a sua resposta.  

● Não garante que os participantes alvo da pesquisa realmente responda 

ao questionário. 

● O número de questão normalmente é pequeno, para evitar cansar o 

participante, porém diminui a quantidade de dados levantados. 

● Pode resultar em alguns dados inconsistente, por interpretação diferente 

ou incorreta do participante (GIL, 1999). 

 

Método experimental - O Método experimental possui como base a criação de uma 

hipótese, claramente definida, e a sua validação (CARVALHO, 2002).  Esse método 
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de pesquisa consiste em focar em um determinado objetivo de estudo, verificar 

quais são as variáveis que influenciam no objetivo de estudo, definir a forma de 

controlar e observar as variáveis e como elas agem com relação ao o objetivo da 

pesquisa (CORRÊA, 2013). Para uma pesquisa utilizando o método experimental 

tenha resultados significativos, deve-se, através da observação dos fatos, realizando 

uma generalização (NAVES, 1998). 

 

2.7.1 Teste de usabilidade através do eye tracking  

O teste de usabilidade é utilizado para avaliar produtos ou serviços que 

envolvam usuários. Com este tipo de teste é possível verificar se os usuários 

possuem algum problema com sobrecarga cognitiva, física ou perceptiva, com este 

tipo de informação é possível identificar as falhas e propor mudanças (SOUZA et. al. 

2015). 

 O teste de usabilidade pode ser realizado de várias formas, uma delas é 

utilizando o dispositivo de eye tracking (SOUZA et. al. 2015). O eye tracking trata-se 

de um conjunto de tecnologias que permite registrar movimentos oculares de uma 

pessoa através de estímulos, podendo ser ele real ou controlado (BARRETO, 2012). 

 Neste trabalho será utilizado somente as funcionalidades de gravação e mapa 

de traçado de olhares (gaze plot ou scanpaths). O mapa de traçado de olhares 

possui por objetivo registrar a sequência de fixações e sacadas (RODAS et. al. 

2014). A fixações tratam-se de um curto período de tempo em que os olhos do 

usuário permanecem fixados em uma pequena área. E as sacadas tratam-se dos 

movimentos oculares que olhos realizam entre uma fixação e outra (RAYNER, 

1998).  
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3 METODOLOGIA DE DESELVOLVIMENTO  

O capitulo a seguir irá apresentar as metodologias utilizadas para verificar a 

usabilidade do Moodle utilizado pelos alunos do curso Técnico de Informática para 

Internet, usado para acessar as videoaulas, materiais de ensino e realização de 

provas e trabalhos. O curso Técnico de Informática para Internet é fornecido pela 

UTFPR do câmpus Ponta Grossa e possui polos nas cidades de Apucarana, 

Guarapuava, Ivaí e Teixeira Soares. 

 

3.1 CARACTERÍSTICA DA PESQUISA 

Para verificar a usabilidade de um sistema é necessário recolher dados sobre 

a sua utilização e avalia-los. Isso pode ser realizado através de quatro métodos: 

avaliação heurística, observação, sondagem e método experimental (CARVALHO, 

2002).    

● Avalição heurística é realizada sem a participação dos usuários, ou seja, 

é considerado os problemas identificados apenas pelos avaliadores.  

● A observação, baseia-se na ação de observar o usuário interagir com o 

sistema. 

● Na sondagem podem ser utilizadas duas técnicas que permitem recolher 

dados a utilização de questionários e entrevistas.  

● O método experimental realiza a formulação de uma hipótese, 

recolhimento de dados e por último a coleta dos resultados (CARVALHO, 

2002).  

Nesse trabalho buscou-se utilizar dessas quatro formas de levantamento de 

dados e avaliação, para verificar a necessidade de uma nova interface para o AVA 

Moodle, utilizado pelo curso técnico da UTFPR. 

 

3.2 ETAPAS DO PROJETO  

Para que fosse possível desenvolver esse trabalho foram realizadas as 

seguintes etapas de pesquisa:  
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              Figura 6 - Etapas de pesquisa 

 
               Fonte: Autoria própria 

 

 

Etapa I – Estudo bibliográfico  

 

 A fim de aprofundar os conhecimentos nos assuntos tratados nesse trabalho, 

realizou-se uma pesquisa bibliográfica nos seguintes assuntos:  

● Funcionamento e dificuldades do ensino a distância. 

● Interação dos alunos do ensino à distância com o AVA, mais 

especificamente o ambiente Moodle. 

● Métodos de avaliação de usabilidade. 

● Métodos de como elaborar uma interface com um bom design e dentro 

dos padrões de usabilidade. 

 

Etapa II – Estudo de métodos de levantamento de dados  

 

Por se tratar de um AVA é importante que o ambiente Moodle seja de fácil 

acesso e sua interação ocorra de forma simples e descomplicada. Pensando nisso 

foi realizado o levantamento de dados visando a interação do usuário com a 

plataforma. Foram realizadas quatro formas de levantamento de dados, sendo eles: 

avaliação heurística, observação, sondagem e método experimental.  
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Etapa III – Investigação das falhas de interação no ambiente virtual de 

aprendizagem Moodle 

 

 Visando o estudo de levantamento de dados foi realizado as investigações 

das principais falhas na interface do sistema, aplicando o que foi visto com a 

literatura.  

 

Avaliação heurística – Esta avaliação será realizada utilizando os métodos de 

avaliação heurística propostos por Nielsen (1993), são eles: 

● Diálogos simples e naturais  

● Falar a linguagem do usuário 

● Minimizar a sobrecarga de memória do usuário 

● Consistência 

● Feedback 

● Saídas claramente marcadas 

● Atalhos 

● Boas mensagens de erro  

● Ajuda e documentação 

 

Sondagem - A técnica mais comum para esse tipo de levantamento de dados é a 

através de questionário. 

O curso de informática para Internet possuía no momento da pesquisa cerca 

de 32 alunos, que utilizam a plataforma Moodle diariamente para diversas tarefas, 

tais como: envio de tarefas, realização de provas, consulta a material didático e 

vídeoaulas. Dos 32 alunos que frequentam o curso, 26 responderam ao questionário 

que se encontra no apêndice A. O questionário foi elaborado para validar alguns 

problemas de usabilidade como visto no Quadro 1. 

 

Observação - A observação foi escolhida para ser um dos meios de levantamento 

de dados desse trabalho devido a possibilidade de se verificar problemas de 

interação no sistema que não foram identificados através de questionários e 

avaliação heurística. Além de ser possível criar uma simulação de como os alunos 

se comportam ao interagir com o ambiente Moodle pela primeira vez.  
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Quadro 1 -  Problemas de usabilidade e questionário 

Variável Objetivo da investigação Questão aplicada no 

questionário 

Facilidade de acesso. Trata-se da facilidade em qual 

os usuários conseguem realizar 

tarefas essenciais.  

Questão 2 

Questão 3 

Questão 4 

Questão 5 

Questão 6 

Questão 8 

Layout do sistema. Trata-se de como a interface é 

amigável para o usuário. 

Questão 7 

Etapas para completar uma 

tarefa.   

 

Verifica se a quantidade de 

etapas para realizar uma 

determinada tarefa é 

satisfatória. 

Questão 1 

Questão 9 

 

Fonte: Autoria própria  

 

Para realizar essa simulação foram selecionados 5 voluntários que já tiveram 

acesso com outros AVAs, porém nenhum contato com o Moodle em sua versão 

1.9.3.. Foi pedido aos voluntários para realizarem algumas tarefas pré-definidas, 

baseadas nos aspectos humanos propostos por Nielsen (1993), sendo elas: tempo 

de aprendizagem, velocidade de rendimento, taxa de erros por usuários, retenção no 

tempo e satisfação subjetiva. As tarefas realizadas se encontram no Quadro 2. 

Para auxiliar no teste de observação utilizou-se o sistema eye tracking que 

permite verificar, através do olhar, qual o caminho que os olhos do usuário 

percorreram para realizar cada tarefa, além de permitir verificar quanto tempo cada 

usuário levou para realizar cada tarefa proposta. 

 

Método experimental – Na utilização desse método criou-se a hipótese que o 

ambiente Moodle está fora dos padrões de usabilidade e design de interface, onde 

os principais problemas são relacionados ao posicionamento das funcionalidades do 

sistema, para a realização do levantamento de dados será realizado o teste de 

observação, citado no tópico a cima, para identificar quais são as variáveis 

responsáveis por essas falhas. 
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Quadro 2 - Tarefas realizadas 

Identificação da Tarefa Tarefa Objetivo 

Tarefa 1 Achar a vídeo aula 05 da 

matéria Ambiente de Educação 

a distância que se encontra no 

módulo I  

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento, taxa de erro. 

Tarefa 2 Verificar um tópico antigo da 

área de novidades.   

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento, taxa de erro. 

Tarefa 3  Mudar a senha do usuário para 

12345 

 

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento, taxa de erro e 

satisfação subjetiva. 

Tarefa 4 Simular a realização de uma 

prova, que estará na matéria 

Fundamentos do 

Desenvolvimento Web. 

 

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento e taxa de erro. 

Tarefa 5 Enviar um arquivo na tarefa 

teste que se encontra na 

matéria Programas e 

Aplicativos 

 

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento e taxa de erro. 

Tarefa 6 Enviar uma mensagem para um 

dos responsáveis pelo Moodle, 

nesse caso a mensagem 

deverá ser enviada para a 

usuária Thais Scheneider 

 

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento, taxa de erro. 

Tarefa 7 Enviar uma mensagem para um 

usuário comum, como alunos e 

professores, nesse caso a 

mensagem deverá ser enviado 

para o usuário Teste Teste. 

 

Verificar tempo de 

aprendizagem, velocidade de 

rendimento, taxa de erro e 

satisfação subjetiva 

Fonte: Autoria própria  

  

 Utilizou-se do aparelho eye tracking para realizar o Mapa de traçado de 

olhares do usuário, enquanto o mesmo executa as tarefas proposta no Quadro 2. 
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 Após a realização da tarefa os voluntários responderam o Questionário de 

avaliação de usabilidade do ambiente Moodle, adaptado da obra de Padilha (2004), 

que se encontra na Apêndice B. Esse questionário levanta os dados resultantes da 

avaliação e realiza isso em três fases, sendo que a primeira trata da experiência de 

navegação no site em seus aspectos de design da página. A segunda trata-se de 

buscar determinados itens que são de grande relevância para alunos no ensino à 

distância.  A terceira análise, o processo de posicionamento dos conteúdos. 

 

Etapa IV -  Estudos de métodos de usabilidade e design da interface na criação 

de um protótipo  

 

 Os métodos de design de interface que serão levados em consideração na 

construção de uma interface próxima da ideal para o AVA Moodle são propostos por 

Preece (2013), são elas: 

● Visibilidade 

● Feedback 

● Restrições 

● Mapeamento 

● Consistência  

● Affordance 

Além dos métodos de design serão cumpridas as cinco metas de usabilidade 

proposta por Preece (2013), são elas:  

● Ser eficaz 

● Ser eficiente 

● Ser seguro  

● Ter uma boa utilidade 

● Possuir fácil aprendizagem 

● Facilidade de memorização de suas funcionalidades 

 

Etapa V – Avaliação de ambientes virtuais de aprendizagem. 

 

 Buscando verificar os principais erros e acertos cometidos em ambientes 

virtuais de aprendizagem, um avaliador realizou-se a avaliação heurística em 3 

AVAs colaborativos, sendo eles, TelEduc, Eureka e e-Proinfo.  
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TelEduc 1 – É um ambiente planejado para cursos no modelo EAD desenvolvido 

pelo NIED (Núcleo de Informática Aplicada a Educação) da Unicamp (Universidade 

Estadual de Campinas) orientado pela Profª. Drª. Heloísa Vieira da Rocha. O 

ambiente é planejado e reformulado de acordo com as experiências vividas pelos 

integrantes do NIED.  O NIED realiza cursos EAD no TelEduc desde 1998 e desde 

esta data acompanha o progresso e o desenvolvimento do ambiente. 

 O TelEduc já teve como apoiadores financeiros do projeto o FAPESP 

(Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo) e a CNPq (Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico) e hoje em dia é apoiado pela 

OEA (Organização dos Estados Americanos). 

 

Eureka 2 – Esse ambiente é utilizado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do 

estado do Paraná. O AVA Eureka foi desenvolvido no ano de 1998, incentivado pela 

fundação da Universidade Virtual Siemens/PUCPR (UVSP), ele foi desenvolvido a 

partir da dissertação de mestrado de Henri F. Eberpacher (Torres et.al. 2009).  

 

e-ProInfo 3 – O Programa Nacional de Tecnologia Educacional (ProInfo) foi criado 

em 9 de abril de 1997, através da Portaria nº 522/MEC, pela Secretaria de Educação 

a Distância do Ministério de Educação (MEC) com o intuito de promover o uso 

pedagógico de tecnologias e comunicações nas redes de ensino públicas. 

 O ProInfo abrange o ensino fundamental e ensino médio, busca aproximar os 

alunos da rede pública de educação aos avanços da tecnologia, esse projeto possui 

como base em cada federação um Núcleo de Tecnologia Educacional (NTE), que 

promove o apoio no processo de informatização das novas tecnologias, que vai 

desde auxiliar no processo de inclusão e planejamento de novas tecnologias até a 

capacitação de professores e equipes administrativas (Renata, 2013). 

                                            

 

 
1 Acesso através do site: http://ggte.unicamp.br/~teleduc/ 

 
2 Acesso através do site: https://eureka.pucpr.br/ 

 
3 Acesso através do site: http://e-proinfo.mec.gov.br 

 

http://ggte.unicamp.br/~teleduc/
https://eureka.pucpr.br/
http://e-proinfo.mec.gov.br/
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Etapa VI – Construção de um protótipo de interfaces com melhorias para o 

ambiente Moodle  

 

 Na área de design de interfaces a criação de protótipos é bem comum para 

construção de um novo software. O protótipo é uma representação gráfica de um 

sistema, podendo ser a representação parcial ou completa do sistema proposto. É a 

forma mais eficiente de se avaliar o processo de ideia de design, envolvendo 

desenvolvedores e cliente (BENYON, 2011). 

 O protótipo é a ferramenta que permite encontrar soluções para problemas de 

design na interface, antes mesmo do sistema ser desenvolvido, evitando assim o 

desperdício de tempo e de recursos necessários para modificar um sistema já 

desenvolvido. Na criação de um protótipo é possível obter uma representação do 

que será o sistema no futuro, isso permite que a equipe de desenvolvedores e o 

cliente, consigam discutir e chegar em conclusões de forma mais simples com 

relação ao design do sistema e suas funcionalidades (BERKUN, 2000 apud AGUIAR 

et al., 2007).  

 Buscando a correção dos erros encontrados no design da interface do AVA 

Moodle relacionados a usabilidade, design de interface e IHC realizou-se a 

construção de um protótipo utilizando o software Illustrator CC4.   

 

 

 

                                            

 

 
4 O Illustrator trata-se de uma ferramenta da empresa Adobe System que permite a criação de 
vários tipos de imagens vetoriais, entre elas, imagem para conteúdo web.   
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4 RESULTADOS  

O atual capítulo descreve todos os resultados dos levantamentos de dados 

relacionados a usabilidade do sistema e propõe uma interface que busca resolver os 

problemas encontrados, mais dinâmica e com um design dentro dos padrões de 

usabilidade, IHC e design de interfaces.  

 

4.1 LEVANTAMENTO DE DADOS DA USABILIDADE DA PLATAFORMA MOODLE  

O levantamento de dados consistiu-se em quatro etapas sendo elas: 

avaliação heurística, observação, sondagem e método experimental. As quais são 

terão seus resultados apresentados a seguir. 

 

4.1.1 Avaliação heurística  

Esse levantamento de dados foi realizado por um único avaliador, baseando-

se na avaliação heurística propostos por Nielsen (1993) com a intenção de notar-se 

as principais falhas do Moodle. 

 

4.1.1.1  Diálogos simples e naturais  

A Figura 7, mostra a página inicial do Moodle 1.9.3, nele é possível verificar 

algumas possíveis falhas com relação a naturalidade da interface e ao diálogo 

simples. A primeira delas trata-se da localização das disciplinas, que se encontra no 

lado inferior direito, marcado com a letra A na figura, o mais indicado é que esse 

item estivesse mais visível para os usuários já que essa funcionalidade é de grande 

relevância para os alunos, tendo em vista que dentro de cada disciplina está contido 

todo material correspondente a ela. Também é possível encontrar as disciplinas 

rolando a tela para baixo, o que pode tornar esse item redundante.  

É possível notar na Figura 7, que existe pode-se considerar uma falta de 

naturalidade com relação a mensagem e usuários. Normalmente o usuário busca um 

outro usuário para o envio de mensagem e neste caso os usuários online se 
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encontram do lado direito da tela, marcado pelo item B, e o envio de mensagens se 

encontra no lado esquerdo, no canto superior, representado pela letra C. 

Nota-se na Figura 7 um item que pode se considerar desnecessário com 

relação os principais interesses da página, trata-se do item marcado pela letra D, 

mostrando a todos os usuários os próximos aniversariantes do mês. 

 

     Figura 7 - Falhas da página inicial do Moodle 

 

     Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

Ao acessar uma disciplina qualquer é possivel observar que à um número 

elevado de informações do lado esquerdo e o lado direito há apenas um item como 

é possivel verificar na Figura 8. 

 

    Figura 8 - Falhas na página de disciplinas 

 

    Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 
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Para a que o aluno realize uma prova, é necessario que o professor ou o 

responsável pela pagina abra um questionário, normalmente isso ocorre dentro da 

disciplina da qual a prova se trata. Ao clicar no questionário o sistema abre uma 

nova guia no navegador, com um cronometro limitando o tempo em que o aluno tem 

para realizar a prova. O possivel problema encontrado nessa página ocorre com 

relaçao ao envio dessa atividade, no canto inferior da página é possivel notar dois 

botões, sendo eles “Salvar sem Enviar” e “Enviar tudo e terminar”, como é possivel 

ver na Figura 9. O primeiro botão pode fazer com que um usuário desatento acabe 

terminando a prova e não enviando-a para a correção.  

 

  Figura 9 - Realização de provas e questionários 

 

   Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

4.1.1.2  Falar a linguagem do usuário 

Falar a linguagem do usuário é de extrema importância para que o usuário 

não se confunda ao navegar na página. Na Figura 10 é possível verificar que a 

linguagem poderia ser mais clara caso o nome do item “recursos” (que se encontra 

em atividades) fosse alterado para “materiais”, já que nesse link é possível acessar 

matérias para consulta, assim como matérias utilizados durante as videoaulas.  
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                                          Figura 10 - Atividades 

 
                             Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

4.1.1.3  Minimizar a sobrecarga de memória do usuário 

Na Figura 11 é possível visualizar uma página para envio de trabalhos, o 

envio pode ocorrer de vários formatos, o que a página de envio não prevê é o atalho 

normalmente utilizados para envios de arquivos na web que permite arrastar o 

arquivo até a página para a realização do upload. Neste caso o Moodle obriga o 

usuário a clicar no botão “escolher arquivo” e procurar o arquivo em seu 

computador, isso demanda um pouco mais de tempo e de memória do usuário para 

recordar-se do “caminho” para achar o arquivo que deseja enviar.  

 

Figura 11 - Página para envio de trabalhos 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

4.1.1.4  Consistência 

A consistência de baseia-se na localização dos itens que o usuário procura, 

na Figura 12, é possível notar uma possível falha de consistência ao acessar o perfil, 

marcado com a letra B, onde esse item só encontra nas páginas correspondente as 
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disciplinas e não aparece na página principal. Além dessa falha temos uma 

redundância desse item, pode-se observar no item A, da figura 12 onde pode-se 

acessar o seu perfil também clicando no canto superior direito da página, tornando o 

item B totalmente desnecessário. 

 

Figura 12 - Acessar o perfil 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

4.1.1.5  Feedback 

É possível verificar na página inicial do Moodle um componente referente aos 

“Servidores da Rede” como mostra a Figura 13, além dos links não serem de grande 

relevância para os alunos. Ao acessar “cursos ETEC” é possível verificar uma 

grande demora em se obter um feedback ou uma resposta de acesso, o ideal é que 

o feedback seja emitido quase instantaneamente, porém isso pode levar até mais 

que 1 minuto.  

 

                Figura 13 - Componente referente aos Servidores da Rede 

 

      Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 
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 Outra falha encontrada no feedback do sistema é a falta dele ao realizar uma 

prova ou questionário, caso o usuário deixe uma questão sem marcar ou todas as 

questões sem marcar o sistema não emite um feedback avisando desse descuido. O 

único feedback emitido após clicar no botão “enviar tudo e terminar” é o feedback de 

alerta de modificação que diz “Não será possível modificar as respostas depois do 

envio”, como é possível verificar na Figura 14. 

 

Figura 14 - Feedback de envio de prova 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

É possivel notar uma grande demora no feedback do envio de mensagem e o 

mesmo não não é enviado ao usuário de forma clara e objetiva como é possivel ver 

na Figura 17. 

 

4.1.1.6  Saída claramente marcadas 

No processo de envio de tarefas, após a realização do envio a página mostra 

um feedback informando o resultado da ação como visto na Figura 15, ao pressionar 

o botão “continuar” a página é redirecionada novamente para a página de envio de 

arquivo, como pode-se verificar na Figura 16. 
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Figura 15 - Resposta do envio de tarefa 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

Retornar a página de envio de arquivo, pode torna-se confuso se há a 

necessidade de reenviar o arquivo. Nota-se a falta de um botão “atualizar o arquivo”, 

pois o botão “escolher arquivo” deixa em dúvida se o arquivo será realmente 

atualizado, assim o usuário pode sentir-se “sem saída”, ou seja, sem saber como 

agir nesta determinada situação.  

 

Figura 16 - Página de envio de arquivo 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

4.1.1.7  Atalhos 

Por se tratar de uma página web os principais atalhos do teclado como home, 

end, page up, page down, setas direcionais, entre outras, não são um problema para 

esse sistema. 
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4.1.1.8  Boas mensagens de erro  

Uma das funcionalidades do sistema é o envio de mensagem, porém ao 

realizar o envio o sistema, na maior parte das vezes obtém-se como resposta a 

seguinte mensagem de erro: “ERROR: SMTP Error: Could not connect to SMTP 

host.”. Como é possível ver na Figura 17. Essa mensagem de erro pode não ter 

significado nenhum para o usuário, deixando-o em dúvida se sua mensagem foi 

enviada ou não. 

 

                                        Figura 17 - Erro ao enviar mensagem 

 

                                        Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

Ao acessar uma determinada disciplina, temos no lado superior esquerdo o 

quadro “atividade”, como é possível ver na Figura 18 temos a opção “presenças”, 

porém, quando um usuário com permissão de aluno tenta acessa-lo o sistema 

apresenta uma mensagem de erro como visto na Figura 19.  
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               Figura 18 - Quadro de atividades 

 
                                                  Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

Para evitar este problema o sistema poderia limitar o acesso do usuário, para 

que ele não visualizasse este recurso que permite acessar as presenças, já que o 

mesmo não tem permissão de alterá-lo, evitando assim uma mensagem de erro 

desnecessária. 

 

Figura 19 - Erro ao acessar presença 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

Para que fosse possivel evitar mensagens de erro no “servidor de rede” da 

página principal como visto na Figura 13, esse item poderia ser ocultado ou 

eliminado, já que ao acessar “Cursos UAB ” ele mostra um um erro não significativo 

para o usuário como visto na Figura 20. Ao acessar “Cursos ETEC”, encontra-se um 

erro na URL e na opção “exclusivo servidor UTFPR”, é possivel notar que a página a 

qual o Moodle é redirecionado não existe mais ou o endereço está incorreto. 

 

Figura 20 - Erro ao acessar cursos UAB 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 
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4.1.1.9  Ajuda e documentação 

A documentação do Moodle 1.9.3, não é encontrada nas páginas que são 

utilizadas pelos usuários/alunos, isso pode dificultar no caso de dúvidas. Outro ponto 

observado são poucos itens que possuem a opção “ajuda”, dificultando assim a 

compreensão dos usuários.   

 

4.1.2 Observação 

A técnica de observação foi aplicada a 5 voluntários que tiveram seus testes 

filmados através do equipamento eye tracking, os voluntários realizaram as 6 tarefas 

proposta. 

Iniciou-se o teste explicando aos voluntários o funcionamento do equipamento 

e como seria procedido do teste de observação. Após a explicação, todos os 

voluntários receberam uma folha com as tarefas a serem executadas no ambiente 

virtual Moodle.  

Em uma sala reservada foi chamado um voluntário por vez para dar início ao 

teste, ao iniciar a observação o usuário recebeu um login e senha para acessar o 

sistema Moodle. Após entrar na página, o observador foi ditando novamente as 

tarefas a serem realizadas e repetindo a tarefa caso fosse necessário. 

No quadro a seguir é possível visualizar o resultado de cada voluntário de 

tempo medido em segundos (s), gasto por cada voluntário para realizar cada uma 

das tarefas propostas. 

 

Quadro 3 - Tempo que cada voluntário levou para realizar cada tarefa proposta 

 Tarefa 1 Tarefa 2 Tarefa 3 Tarefa 4 Tarefa 5 Tarefa 6 

Voluntário 01 1:06 s 0:22 s 0:15 s 0:58 s 0:42 s 0:16 s 

Voluntário 02 1:33 s 0:11 s 0:35 s 1:09 s 1:26 s 0:27 s 

Voluntário 03 1:02 s  0:26 s 0:36 s 1:17 s  0:45 s  0:14 s 

Voluntário 04 1:08 s 0:54 s 0:20 s 1:09 s 1:04 s 0:52 s 

Voluntário 05 0:58 s 0:58 s 0:27 s 2:24 s 0:56 s 0:30 s 

 Fonte: Autoria própria 

 



53 

 

 A Tarefa 7 não foi concluída por nenhum dos voluntários, pois quando os 

mesmos tentavam realizar a tarefa, o sistema respondia com uma mensagem 

dizendo que o “seu usuário não possui autorização para esse tipo de ação”. 

 O ponto mais notado pelos participantes foi ao realizar a Tarefa 1, aos 

voluntários acessarem a matéria “Ambientação a Educação a Distância” a página 

direciona para uma página com o nome de todos os tutores professores e 

responsáveis pela manutenção da página e apenas no rodapé, como é possível 

visualizar na Figura 21, há um aviso mostrando que a disciplina requer um código 

para escrever-se. Este código foi cedido pelo observador para que os voluntários 

conseguissem concluir a Tarefa 1. 

 

Figura 21 - Página que de inscrição da disciplina de ambientação a educação a distância 

 

Fonte: Moode EAD da UTFPR câmpus Ponta Grossa 

 

 A segunda tarefa pedia para que o voluntário verificasse um tópico antigo da 

“área de novidades”. Nesta tarefa dois dos cinco voluntários acessaram o calendário 

para verificar se os tópicos antigos se encontravam lá, antes de percorrer o caminho 

correto para concluir a tarefa proposta.  

 A terceira tarefa foi realizada por todos os participantes de forma rápida e 

aparentemente sem nenhuma dificuldade. A próxima tarefa tratou de achar a 

“matéria Fundamentos do Desenvolvimento Web” do “Modulo II” e simular a 

realização de uma prova. Devido a primeira tarefa os usuários acharam a matéria 

com facilidade, e na maior parte dos casos a prova foi encontrada já de primeira. Os 



54 

 

participantes acessaram o ambiente de prova e a realizaram sem nenhuma 

dificuldade, 2 dos 5 participantes demonstraram um estranhamento com relação aos 

botões de envio da prova, onde existem dois botões “Salvar sem enviar” e “Enviar 

tudo e terminar”, resultando no questionamento da existência do primeiro botão, 

gerando dúvidas sobre qual dos dois utilizar. Dois dos 5 voluntários realizaram esta 

tarefa sem entrar na matéria apenas acessando a área de atividades recentes. 

 A quinta tarefa pedia para que o participante enviasse um arquivo na “tarefa 

teste”, da disciplina de “Programas e Aplicativos”. Todos os participantes realizaram 

esta tarefa sem nenhuma dificuldade, porém todos realizaram o caminho mais longo, 

sempre que há uma tarefa em aberto, na página inicial no lado esquerdo da tela, é 

mostrado ao usuário um quadro com as atividades recentes onde pode-se encontrar 

provas e envio de tarefas, nesta atividade este quadro foi notado pelos participantes. 

 As duas últimas tarefas pedidas para que os voluntários realizassem a ação 

de enviar mensagens ao usuário, como já visto uma delas não foi completada e a 

outra 4 dos 5 participantes realizaram o caminho previsto e o outro usuário acabou 

acessando um quadro de usuários online e entrando no seu próprio perfil, mesmo 

tomando este caminho totalmente imprevisto o voluntário encontrou um caminho 

alternativo e conseguiu completar a tarefa. 

 Ainda observando a tarefa de envio de mensagens notou-se que os usuários 

se mantiveram ansiosos com relação a demora do envio da mensagem, todos 

pressionaram a tecla enviar mensagem pelo menos três vezes antes de 

perguntarem ao observador se aquilo que estava ocorrendo era o normal. A 

mensagem foi enviada de acordo com o número de vezes que os voluntários 

pressionaram o botão enviar mensagem. 

 

4.1.3 Sondagem 

A sondagem foi realizada através do questionário do apêndice A, que foi 

respondido pelos alunos do curso Informática para Internet e buscou verificar falhas 

de facilidade de acesso, layout do sistemas e etapas para completar as tarefas do 

AVA Moodle e apresentou os resultados que serão mostrando nos próximos tópicos. 
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4.1.3.1  Facilidade de acesso. 

A facilidade de acesso do ambiente Moodle foi avaliada através das 

questões 2, 3, 4, 5, 6 e 8, as quais, as questões da 2 a 6 podem ser avaliadas de 

péssimo a excelente em uma escala de 1 a 5, onde 1 correspondiam a Péssimo e 5 

a excelente. Questão 8 é avaliada de muito fácil a muito difícil em uma escala de 1 a 

5.  

Na segunda questão, tratou-se do nível de satisfação que os alunos 

possuem com relação ao envio de tarefa. Foi possível verificar que 50% dos alunos 

se encontram totalmente satisfeitos: 34,6% acham bom, 11,5% regular e 3,8% 

acham ruim, como possível visualizar no Gráfico 1. 

 

 Gráfico  1 - Resultado da satisfação dos alunos em relação ao envio de tarefas 

 

Fonte: Autoria própria  

 

A questão 3 trata do nível de satisfação dos alunos para a realização de 

provas no ambiente e foi possível verificar que 38,5% dos alunos acham esse 

sistema excelente, 34,6% acham bom, 15,4% acham regular e 11,5% acham esse 

sistema ruim. Pode-se ver melhor esses resultados no Gráfico 2. 
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Gráfico  2 - Resultado da satisfação dos alunos em relação a realização de provas 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 A questão 4, trata do nível de satisfação dos alunos com relação a 

visualização de notas. É possível notar no gráfico 3 uma grande insatisfação dos 

alunos, onde apenas 15,4% dos alunos acham o sistema excelente, 23,1% acham 

bom, 30,8% acham regular, 11,5% acham ruim e 19,2% acham essa funcionalidade 

péssima.  

 

Gráfico  3 - Resultado da satisfação dos alunos em relação a visualização das notas. 

 

Fonte: Autoria própria  

 

A questão 5, trata-se da relação de satisfação dos alunos com relação a 

visualização de videoaulas. É possível notar no Gráfico 4 que 23,1% dos alunos 

concordam que o método é excelente, 46,2% acham o sistema bom, 19,2% 

referenciam ao sistema como regular, 7,7% como ruim e 3,8% como péssimo. 
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Gráfico  4 - Resultado da satisfação dos alunos em relação a visualização de videoaula 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Com relação a satisfação dos alunos na visualização de materiais (podendo 

ser qualquer material didático cedido pelo professor, como livros, slides ou qualquer 

outro material de apoio) estão retratados no Gráfico 5. A questão 6 resultou em 

46.2% dos alunos concordam que esse sistema é excelente, 38,5% acham bom, 

7,7% regular, 3,8% ruim e 3,8% péssimo. 

 

Gráfico  5 - Resultado da satisfação dos alunos em relação a visualização de materiais 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Quanto a opinião dos alunos em relação a facilidade da utilização do Moodle, 

34,6% dos alunos consideram muito fácil, 11,5% dos alunos consideram fácil, 23,1% 

acham essa facilidade regular, 19,2% acham difícil e 11% muito difícil, como é 

possível visualizar no Gráfico 6. 
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Gráfico  6 - Resultado da facilidade da utilização do Moodle 

 

Fonte: Autoria própria  

 

4.1.3.2  Layout do sistema 

O objetivo da questão 7 era verificar qual é o nível de satisfação com relação 

a interface do Moodle. Esse nível de satisfação vai de péssimo representado por 1 

até excelente, representado pelo 5, variando de 2 para ruim, 3 para regular e 4 para 

bom. É possível visualizar no Gráfico 7 que 3,8% dos alunos acham péssimo, 3,8% 

acham ruim, 34,6% acham regular, 34,6% acham bom e 23,1% acham excelente. 

 

Gráfico  7 - Satisfação dos alunos com relação a layout do sistema 

 

Fonte: Autoria própria  

 

4.1.3.3  Etapas para completar uma tarefa.   

Para verificar se os alunos estão satisfeitos com o número de etapas para 

completar uma tarefa foram aplicadas 2 questões, do questionário do apêndice A, a 

questão 1 e a 9. 
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A questão 1, considera o que os alunos acham do desempenho do Moodle, 

ou seja, o tempo que o sistema leva para realizar uma determinada tarefa.  Essa 

questão foi medida de péssimo a excelente, levando em consideração 1 para 

péssimo, 2 para ruim, 3 regular, 4 bom, e 5 excelente. Através do gráfico 8 é 

possível notar que 7,7% consideram o sistema ruim, 19,2% regular, 42,3% bom e 

30,8% excelente. 

 

Gráfico  8 - Satisfeitos com desempenho do Moodle 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Na questão 9, os alunos responderam se estavam satisfeitos com o número 

de etapas que precisam ser realizadas para determinadas tarefas, foram medidos de 

mínimo a excessivo, considerando 1 para mínimo e 5 para excessivo, os resultados 

obtidos nessa questão foi 3,8% para mínimo, 19,2% pouco, 30,8 razoável, 38,5% 

muito e 7,7% excessivo, como pode-se verificar no Gráfico 9. 

 
Gráfico  9 -  Satisfação com o número de etapas para a realização de uma tarefa 

 

Fonte: Autoria própria  
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4.1.4  Método experimental   

Formulou-se a hipótese que o Moodle possui problemas de usabilidade e 

design de interface, onde os principais problemas são relacionados ao 

posicionamento das funcionalidades do sistema. Para testar esta hipótese analisou-

se os dados obtidos através do método de observação, onde os participantes 

realizaram as tarefas propostas no Quadro 2 e por meio do eye tracking foi possível 

obter o mapa de traçado de olhares. O segundo método utilizado para validar a 

hipótese foi através do questionário de avaliação de usabilidade proposto por 

Padilha (2004). 

 

4.1.4.1  Resultados do método experimental através do eye tracking 

Nesta avaliação é possível visualizar os principais mapas de traçado de 

olhares obtidos no teste de observação durante a realização das tarefas. As 

imagens a seguir são representadas por 5 cores distintas, cada cor representa um 

participante. As fixações são representadas pelos círculos, que estão numerados de 

acordo com a ordem que o participante olhou a página e as sacadas são 

representadas pelas retas. 

A tarefa 1 tratava-se de procurar uma videoaula, de uma determinada 

matéria, notou-se que todos os participantes buscaram este item primeiro nas 

laterais da página do Moodle, para posteriormente rolarem a página e encontrarem a 

matéria mais abaixo como é possível visualizar na Figura 22. 

 

Figura 22 - Resultado da tarefa 1 obtido no método experimental através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria  
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 Na segunda tarefa proposta os usuários teriam que achar o caminho que 

desse acesso a novidades antigas. Dois dos cinco participantes, o segundo e o 

quarto, entraram primeiro no calendário antes de acessar o local correto, na Figura 

22 apresenta o caminho que eles percorreram após perceberem que estavam no 

caminho errado, os demais participantes percorreram o olhar em vários lugares da 

tela, mas não entraram em nenhuma outra página a fim de completar esta tarefa. 

 

Figura 23 - Resultado da tarefa 2 obtido no método experimental através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria  

  

 Na tarefa é possível notar que os participantes apesar de tomarem caminhos 

diferentes encontraram com facilidade o local para alterar a senha, como possível 

visualizar na Figura 24. 

 

Figura 24 - Resultado da Tarefa 3 Obtido no método experimental através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 
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Para a realização da tarefa 4 e 5 o participante incialmente teria que encontrar 

uma disciplina e os resultados apresentados são semelhantes à da Figura 23, por 

este motivo estes dados não foram apresentados. 

A sexta e a sétima tarefa baseavam-se em enviar mensagem a um outro 

usuário, como a tarefa 7 não foi realizada, o resultado obtido refere-se a tarefa 6, 

esta tarefa foi facilmente encontrada pela maior parte dos participantes como 

possível ver na Figura 25.  

 

Figura 25 - Resultado da Tarefa 6 obtido no método experimental através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Através deste teste foi possível notar que os usuários buscam as 

funcionalidades sempre no topo da página, antes de rolar a página para verificar se 

o item procurado está abaixo. 

 

4.1.4.2  Resultado do método experimental através do questionário  

O questionário foi construído através de uma escala que varia de 1 a 5, onde 

1 representa a opção “discordo totalmente” e 5 “concordo totalmente”. 

O primeiro item do questionário buscava a opinião dos participantes em 

relação a apresentação gráfica do Moodle. É possível notar através do Gráfico 10, 

que as respostas se mantem entre discordo e neutro.  
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Gráfico  10 - O Moodle possui uma aparência gráfica agradável e legível 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 A segunda questão buscou identificas se os usuários eram capazes de 

identificar em que aba estava e se ele conseguiria chegar em outra aba sem 

dificuldades. Notou-se que em relação a este requisito que 60% dos participantes 

discordam com esta afirmação.  

 

Gráfico  11 - É possível saber em que aba estou e como chegar em outra 

 

Fonte: Autoria própria  

  

 O Gráfico 12 mostra os resultados da questão três, que teve por objetivo 

saber se era possível o usuário saber o destino a seguir entre uma página e outra, 

notou-se que 80% dos participantes discordam desta afirmação e 20% discordam 

totalmente. 
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Gráfico  12 - Mesmo antes de clicar em um link já é possível saber o destino da página  

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Verificando a qualidade de acesso das informações do Moodle, obteve-se 

como resposta que 60% consideram este tipo de recurso ruim como possível 

visualizar no Gráfico 13.  

 

Gráfico  13 -  Os acessos às informações são rápidas no AVA Moodle 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Observou-se que o item do questionário que obteve um maior índice negativo 

com relação aos recursos de navegação, tais como menus, ícones, links e botões, 

60% dos participantes discordam totalmente da ideia que eles são claros e fáceis de 

achar, como é possível verificar no Gráfico 14. 
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Gráfico  14 - Os recursos de navegação (menus, ícones, links e botões) estão todos claros e 
fáceis de achar no Moodle 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 A questão 6, buscou saber se era possível identificar com facilidade as 

funcionalidades do Moodle, notou-se que 40% dos participantes discordam 

totalmente com isso e os 60% apenas discordam como visto no Gráfico 15. 

 

Gráfico  15 - Logo após acessar o ambiente Moodle, é possível identificar com facilidade as 
funcionalidades do sistema 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 O Gráfico 16, busca mostrar o resultado da questão que corresponde aos 

títulos do ambiente Moodle e o quanto eles são intuitivos.  
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Gráfico  16 - Os títulos do Moodle são intuitivos 

 

Fonte: Autoria própria  

 

4.2 AVALIAÇÃO HEURÍSTICAS DOS AMBIENTES VIRTUAIS DE APRENDIZAGEM 

Afim de aprimorar os estudos sobre a usabilidade de AVAs realizou-se uma 

avaliação heurística em três ambientes utilizados no ensino semipresencial e a 

distância, buscando identificar suas possíveis falhas e seus principais pontos fortes. 

O resultado desta avaliação será considerado na construção do protótipo com 

possíveis melhorias para o ambiente Moodle. 

As plataformas escolhidas para serem avaliadas são TelEduc, utilizada pela 

Unicamp, EUREKA utilizada pela PUC e o e-Proinfo utilizadas por cursos cedidos 

pelo governo federal. 

 

4.2.1 TelEduc 

A página do AVA TelEduc da Unicamp mostra-se com um diálogo simples e de 

boa compreensão, como é visto na Figura 26, possui uma organização bem clara 

onde a identificação dos itens pode ser fácil de visualizar. 

Em relação a linguagem do usuário nota-se apenas uma possível falha com 

relação ao menu na opção configurações, item A na Figura 26, ao acessar essa 

opção a página é direcionada para uma outra página que acessa a edição do perfil 

usuário. Uma alternativa para tentar solucionar este possível problema é a alteração 

da opção de “configuração” para perfil. 
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Figura 26 - Página principal 

 

Fonte: TelEduc 

 

A página se mostra eficiente em minimizar a sobrecarga de memória do 

usuário, já que os seus conteúdos estão posicionados de forma clara e de modo 

organizado, evitando assim que o usuário tenha que se recordar os passos a serem 

tomados para executar determinadas tarefas, tornando assim uma página com uma 

boa consistência visual. 

Alguns feedbacks são realizados através de e-mail, como por exemplo, a 

inscrição em disciplinas. Ao acessar a “inscrições abertas” da página inicial a página 

é direcionada para onde se encontram as disciplinas, como visto na Figura 27, ao 

clicar em “inscrição”, o sistema envia o pedido para a coordenação do curso e um 

feedback de envio de inscrição é enviado ao e-mail do usuário. O e-mail não possui 

informações de grande significância, como visto da Figura 28 o que pode indicar que 

o feedback poderia ocorrer na página do TelEduc, evitando que o usuário tenha que 

abrir o e-mail para saber o feedback sobre a inscrição.  
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Figura 27 - Inscrever-se em matérias 

 

Fonte: TelEduc 

 

Figura 28 - Mensagem enviada por e-mail sobre a Inscrição em matérias 

Fonte: TelEduc 

 

O Teleduc possui uma pequena possível falha com relação as saídas do 

sistema, como podemos ver na figura das inscrições. Ao nos escrevermos em uma 

matéria não há uma opção que permita realizar o cancelamento, caso ocorra do 

usuário se matricular na disciplina errada, o mesmo não conseguirá cancelar.  Em 

contrapartida é possível verificar a preocupação que o sistema possui com relação 

ao usuário conseguir voltar a página anterior, todas as páginas possuem (ao lado 
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esquerdo) a opção “voltar”, além de possuir também a opção de voltar na página 

principal clicando no ícone do TelEduc. 

Outros atalhos vistos no sistema são as opções de “logout” e “equipe” que se 

encontram na parte superior do sistema como possível ver na Figura 26, marcado 

com o item B. Esses dois atalhos se mostram de grande importância já que o 

“logout” permite ao usuário logar com outra conta no sistema e a opção “equipe” 

permite o acesso a informações importantes tais como: endereço, telefones para 

contato e um link para entrar em contato com os gestores do site.  

As mensagens de erro do site TelEduc em sua maioria são claras e objetivas, 

encontrou-se apenas uma mensagem de erro que talvez poderia ser evitada. Ao 

acessar um curso que o usuário já está escrito o sistema mostra como resposta a 

mensagem de erro ilustrada na Figura 29. A opção de visualizar o conteúdo da 

matéria poderia ser habilitada só após a avaliação da inscrição, podendo assim 

evitar essa mensagem de erro. 

 

Figura 29 - Mensagem de erro ao acessar uma matéria inscrita 

 

Fonte: TelEduc 

 

. Com relação a opções de ajuda e documentações da página, as mesmas não 

são encontradas na página principal.  

 Além de alguns erros de heurística, foi observado um erro de segurança, o 

aluno inscrito na plataforma possui total liberdade para alterar dados como nome, 

RG e data de nascimento que são dados invariáveis, como possível observar na 

Figura 30.  
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Figura 30 - Alterar dados pessoais 

 

Fonte: TelEduc 

 

Outro aspecto interessante do TelEduc que está fora da avaliação heuristica é 

a possibilidade de alteração de idioma, o site possui suporte para três idiomas, 

“Português BR”, “Português PT” e “Inglês”, como visto na Figura 31. 

 

Figura 31 - Trocar de idioma no ambiente TelEduc 

  

Fonte: TelEduc 

 

4.2.2 EUREKA  

Página inicial, é possível notar que o EUREKA, possui um diálogo simples e 

natural, isso torna-o um ambiente de fácil navegação. Na página inicial é possível 

perceber a existência de informações como “ajuda” e “fale conosco” em caso de 

dúvidas, como é possível visualizar na Figura 32, no item A. Também é possível 

visualizar avisos e a “agenda” na página principal, que são itens de grande 

importância em um AVA. 
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Figura 32 - Página inicial EUREKA 

 

Fonte: EUREKA 

 

É relevante destacar a importância da agenda, onde é possivel acessar datas 

de provas e trabalhos e possibilitando adicionar compromissos pessoais e 

extracurriculares na agenda. 

Com relação a linguagem utilizada em sua maior parte está coerente com o 

público que à utiliza, com exeção do recurso utilizado para a comunicação, como 

visto na figura da página inicial marcado com B, esse recurso é chamado de “correio 

geral”, o que poderia ser simplificado para “Mensagens”, já que sua principal função 

é o envio e recibemento de mensagens. 

  O EUREKA não possui um grande número de recursos, arrisca-se dizer que 

possui apenas os recursos necessarios, isso contribui para que o usuário não 

precise decorar os passos a serem seguidos para realizar determinadas atividades, 

dimiuindo então a sobrecarga de memoria do usuário.  

 O feedback que mais se destaca na página é a de carregamento, quando 

acessado qualquer opção ou guia, a página do EUREKA é um pouco mais lenta que 

páginas comuns, porém o sistema mostra duas formas de feedback de 

carregamento da página. A primeira se encontra bem no topo da página com a 

palavra “carregando”, a segunda se enconta no canto superior esquerdo, onde 

temos quatro retangulos que mudam da cor cinza para vermelho quando uma outra 

página está sendo carregada, é possivel vizualizar essas duas opções na Figura 33. 
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Figura 33 - Carregamento de outra página no EUREKA 

Fonte: EUREKA 

  

 Como Eureka trata-se de um ambiente bem simplificado o sistema não mostra 

possuir problemas com relação a saídas, no decorrer das interações, já que para 

mudar de qualquer página para outra as guias principais permanecem no mesmo 

local, mantendo assim a concistência do sistema. 

 Por se tratar de uma página online, todos os atalhos de navegação, 

funcionam perfeitamente, além de possuir como padrão para voltar a página inicial, 

clicando no icone do Eureka.  

 Com realção as mensagens de erros do sistema não foi encontrada nenhuma 

durante a avaliação, mas a sua ausência não acarretou em grandes rejuizos na 

interação. 

 

4.2.3  e-ProInfo  

Logo na página inicial, pode-se notar que a interface deste AVA possui um 

grande número de informações como padrão, podendo tornar o diálogo com o 

sistema carregado, porém o e-ProInfo permite ao usuário editar esse número de 

informações da página inicial como possível visualizar na Figura 34. 
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Figura 34 - Página inicial do e-ProInfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

 Através das “configurações pessoais” o usuário tem controle do que ele 

deseja visualizar em sua página principal, assim como deseja visualizar dos outros 

usuários, tornando assim o diálogo entre a página e usuário adaptado de acordo 

com o gosto pessoal. 

 

Figura 35 - Configurações pessoais do e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 
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 A linguagem do AVA se mostra correspondente com a linguagem dos 

usuários, trazendo assim mais facilidade na utilizar da página. 

 O ambiente do e-Proinfo possui todos os tópicos com relação a seu conteúdo 

no menu lateral, isso facilita a sobrecarga de memória do usuário e mantem a 

consistência do AVA, já que todos os recursos estão visíveis independente da 

página em que o usuário se encontra. 

 Viabilizando a consistência além de manter o perfil e os menus do lado 

esquerdo o AVA se preocupa com o posicionamento da barra de busca. Sempre que 

há a necessidade de uma barra de busca, a mesma sempre será encontrada no lado 

esquerdo no canto superior, como é possível visualizar na Figura 36.  

 

Figura 36 - Posicionamento da barra de busca no e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

 Em geral o e-Proinfo possui um sistema de feedback bem eficiênte, possui, 

mensagens no sistemas simples e objetivas como pode-se observar na Figura 37, 

onde foi realizado a inscrição em um curso do e-Proinfo.  

 

Figura 37 - Inscrição em um Curso do e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 
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 Na maior parte das vezes em que algo da página está sendo carregado, a 

página mostra um icone cinza no meio da página onde fica realizando movimentos, 

mostrando um feedback ao usuário que a página está carregando. Esta imagem é 

encontrada na Figura 38. 

 

Figura 38 - Feedback do carregamento das páginas do e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

O e-Proinfo mantem em várias de suas páginas a opção “voltar”, o que 

permite ao usuário voltar ao seu estado anterior na página, deixando assim a saída 

sempre claramente marcada para o usuário. Além de permitir que o usuário realize 

alterações e cancele caso tenha realizado alguma alteração desnecessária.  

Uma das coisas que mais se destacam neste AVA é a preocupação com a 

acessibilidade, o e-Proinfo possui uma lista de os atalhos do sistema que podem ser 

utilizados com softwares destinados a acessibilidade,  a lista possui atalhos para três 

tipos de software, o leitor de telas Jaws, o leitor de tela Virtual Vision e a interface 

especializada Dosvox, os seus atalhos e cada uma de suas funcionalidades se 

encontram na página do e-proinf no ícone relacionado a acessibilidade como 

podemos ver alguns na Figura 39. A lista de atalhos possui mais de 70 itens e é 

encontrado facilmente junto com outros materiais relacionados a acessibilidade, 

além dos atalhos já definidos pelo proprio navegador de páginas web. 
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Figura 39 - Atalhos do e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

 Em geral as mensagens de erro são bem claras e objetivas, não deixando ao 

usuário dúvidas sobre como resolver esse problema. Encontrou-se apenas um 

problema nas mensagens de erro ao acessar documentos exigidos e clicar no botão 

“adicionar documentos” a página apresenta o erro 404, o que pode não transmitir 

uma mensagem significativa para usuários comuns. É possivel ver este erro na 

Figura 40. 

  

Figura 40 - Mensagem de erro em adicionar documentos no e-ProInfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

 Observou-se também uma possivel ausência de mensagem de erro em duas 

opções na área de acessibilidade, sendo elas a “ajuda” e “conteúdo”. Ambas as 
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opções não dão nenhum retorno de acesso, ao clicar nas opções nada ocorre. Para 

que não houvesse nenhum problema com estas opções poderia ser retiradas ou ao 

clicar nas opções, o usuario obtesse como resposta uma mensagem de erro. 

 A documentação do e-ProInfo é encontrada facilmente ao acessar a opção 

“Ajuda” o usuário é direcionado para uma página, que é possivel obter o manual com 

informações sobre funcionalidades do sistema, como possivel ver na Figura 41. 

 

Figura 41 - Manual de ajuda do e-Proinfo 

 

Fonte: e-ProInfo 

 

 Além da avaliação heurística pode-se ressaltar que, diferente dos dois AVAs 

já analisados, esse ambiente se preocupou em não deixar os usuários editarem 

campos como nome e RG, como é possível visualizar na Figura 42.  

 

Figura 42 - Alterar perfil do e-ProInfo 

 

Fonte: e-ProInfo 
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4.3 PROTÓTIPO  

 Na criação do protótipo levou-se em consideração os quatro métodos de 

levantamento de dados de usabilidade e os erros e acertos observados nos 

ambientes AVA avaliados. 

 Buscou-se apresentar nas telas mais significativas do sistema os 

componentes que podem possuir maior importância no AVA Moodle, sendo eles o 

chat (facilitando a interação entre os usuários) e o tópico de novidades apresentando 

as principais notícias relacionados ao curso.  

 Na Figura 43 é apresentado a aba “Início”, é possível visualizar o calendário 

de atividades, onde são encontradas as atividades a serem realizadas pelos alunos, 

tais como provas e trabalhos. O item calendário mostrou-se interessante e de 

grande contribuição em AVAs avaliados anteriormente, por esse motivo optou-se por 

acrescenta-lo na aba “Inicio”. 

 

Figura 43 - Página inicial do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 
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 Para uma melhor organização das disciplinas em que o aluno se encontra 

matriculado, antes de ter acesso aos conteúdos das mesmas é necessário que o 

aluno inscreva-se na disciplina que deseja cursar. A lista de disciplinas encontra-se 

na aba “disciplinas” como é possível visualizar na Figura 44, criou-se esta aba, pois 

notou-se no levantamento de dados realizados através da observação que os 

voluntários buscavam as disciplinas primeiro nos tópicos mais altos da página inicial. 

 

Figura 44 - Cadastro de disciplinas do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Após inscrito o aluno que desejar acessar a disciplina deve clicar no nome da 

disciplina, ao realizar esta ação o mesmo será direcionado a página da disciplina 

onde é possível visualizar todos os arquivos disponibilizados pelos professores, 

assim como as videoaulas correspondentes a cada aula. Na Figura 45 encontra-se a 

representação de como seria apresentado a disciplina de “Ambiente de Educação à 

Distância”, onde é possível observar uma possível organização dos materiais desta 

disciplina. 



80 

 

Figura 45 - Protótipo da disciplina de ambiente de educação à distância 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Considerando que o curso técnico investigado no trabalho, necessita notificar 

os alunos sobre quais videoaulas assistirem e qual interação ocorrerá naquela 

semana, buscou-se definir um único meio de comunicação para este processo. 

Buscando facilitar esta comunicação e melhor organizar deste tipo de informação, 

criou-se a aba "cronograma". No ambiente atual esta atualização do cronograma é 

realizada em “notícias” semanalmente, o que limita os alunos ao cronograma da 

atual semana. Na Figura 46 é apresentado como é proposto o cronograma para esta 

interface. 
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Figura 46 – Cronograma do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

As interações são aulas transmitidas ao vivo para os polos do curso técnico 

de informática para Internet, elas ocorrem através da plataforma webconf, onde são 

gravadas e posteriormente disponibilizadas aos alunos no AVA utilizado pelo curso. 

No Moodle atual este item não possui um lugar próprio para ser disponibilizado e na 

maior parte das vezes encontra-se juntamente com os outros materiais da disciplina, 

porém o grupo de pessoas responsável por gerenciar o suporte aos usuários do 

Moodle nota diariamente a dificuldade por parte dos usuários em encontrar 

determinadas interações, por esse motivo optou-se por criar uma guia especifica 

para esse tipo de conteúdo como possível visualizar na Figura 47.  
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Figura 47 – Interações do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

Neste protótipo optou-se por separadas as interações por disciplinas, para 

que, quando o usuário acessar a disciplina que deseja rever a interação, elas 

estejam organizadas de acordo com a data em que foi ministrada, é possível 

visualizar esta organização na Figura 48. 
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Figura 48 - Interações da disciplina de Ambiente de Educação a Distância 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 O curso técnico em Informática para Internet teve todas as suas provas 

realizadas através do Moodle, mostrando-se assim uma grande importância para o 

transcorrer do curso, devido à grande importância que esta tarefa possui, optou-se 

por coloca-la em uma aba especifica. Ao acessar a guia “provas” é possível 

visualizar todas as disciplinas que possuem provas a serem realizadas, como é 

possível visualizar na Figura 49.  
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Figura 49 - Provas no protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Simulando que o aluno optou por realizar a prova de “Ambiente de Educação 

a Distância”, a Figura 50 mostra as duas primeiras questões da prova, é importante 

ressaltar que é possível rolar a página para visualizar as demais questões, para 

evitar que o aluno se confunda ao terminar de realizar a prova existe apenas um 

botão de “enviar” e outro de “voltar” caso o aluno acabe entrando na disciplina 

errada. Como notado no teste de observação ter dois botões com a palavra “enviar” 

pode causar confusão no usuário. 
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Figura 50 - Simulação da prova de Ambiente de Educação a Distância no protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 A aba “Histórico” foi adicionada ao protótipo do AVA Moodle devido aos 

comentários da última pergunta do questionário no teste de sondagem, respondido 

pelos alunos do curso técnico.  A pergunta em si era “Quais melhorias você gostaria 

de ver no ambiente virtual de aprendizagem Moodle” esta questão era opcional e 

através dela obteve-se 10 respostas e desta, 4 era pedindo para melhorar o sistema 

de visualização de notas.  

Ainda no mesmo questionário a questão que tratou sobre a satisfação dos 

alunos com relação a visualização das notas mostrou 19,2% dos alunos acham a 

funcionalidade péssima.  

Na Figura 51 é possível visualizar o protótipo da aba “Histórico”, esta tela 

além de possibilitar a visualização das notas de forma mais fácil possibilita que o 

aluno consiga acompanhar sua porcentagem de frequência, nos dias de aula 

presencial nos polos. 
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Figura 51 - Histórico do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Uma das principais falhas observadas no Moodle e em duas das três 

plataformas AVAs estudadas e a falta de acesso à documentação do sistema, que 

pode auxiliar em uma melhor interação entre o usuário e sistema. As duas 

plataformas estudadas e o AVA Moodle não possuíam em suas plataformas esse 

tipo de material. Para sanar esta falha foi acrescentado no protótipo, como possível 

visualizar na Figura 52, um link que permite que o usuário tenha acesso a um 

arquivo em pdf que contém todas as informações do sistema documentados. 
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Figura 52 - Documentação do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 No Moodle poucos itens do sistema possuem o ícone de interrogação para 

mostrar aos usuários dicas sobre a funcionalidade daquele item, o que pode 

acarretar duvidas ao usuário durante o acesso. Para minimizar este tipo de 

dificuldade foi adicionado um link “ajuda”, que dá acesso a uma página com contatos 

onde o usuário pode entrar em contato com as pessoas responsáveis pela página, 

caso seja algo mais urgente o usuário pode enviar uma mensagem com sua dúvida, 

estas possíveis soluções estão representadas na Figura 53. Outra solução que pode 

ser implantada (porém não aqui representada) é a possibilidade de receber 

informações ao passar o mouse por cima de uma determinada funcionalidade. 
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Figura 53 - Ajuda protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

No teste de observação foi possível notar que ao pedir para os voluntários 

mudar a senha do seu login, o mesmo procura sempre algo que represente o seu 

perfil, e na maioria das vezes ele busca essa informação na parte superior da tela, 

logo optou-se por criar um link “perfil”, assim como outras páginas de AVA vistas 

onde o usuário encontra com maior facilidade seus dados e pode altera-los. A 

página que permite o usuário editar dados como senha e dados pessoais encontram 

se na Figura 54. 

 



89 

 

Figura 54 - Perfil do protótipo 

 

Fonte: Autoria própria 

 

4.3.1 Avaliação do protótipo  

A avaliação do protótipo foi realizada através de dois métodos, o questionário 

e mapa de traçado de olhares executados através do eye tracking, estes testes 

foram realizados com 5 voluntários que tiveram contato anterior com atual ambiente 

Moodle.  

 

4.3.1.1  Avaliação do protótipo através do questionário  

O questionário de avaliação de satisfação, devem ser aplicados nas fases 

finais de um projeto web. Normalmente este uso é realizado após a conclusão do 

projeto, buscando mostrar as qualidades do produto, implementação de recursos 

“faltantes” ou correção de falhas no sistema (Padilha, 2004).  
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O questionário de avaliação da usabilidade foi utilizado a fim de coletar 

informações e verificar o nível de satisfação dos usuários com o protótipo. O 

questionário utilizado para esta avaliação do protótipo foi uma adaptação do 

questionário proposto por Padilha (2004) e se encontra no Apêndice C. As cinco 

primeiras questões, foram construídas através de escala linear indo de “discordo 

fortemente” a “concordo fortemente”, sendo 1 “discordo fortemente” e 5 “concordo 

fortemente”, além de uma última questão descritiva para sugestões e críticas. 

A primeira questão buscou avaliar a apresentação gráfica do protótipo 

verificando se o mesmo se encontra legível. O resultado é possível visualizar no 

Gráfico 17. 

 

Gráfico  17 - Apresentação gráfica do protótipo é agradável e legível 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 A segunda questão avalia se é possível saber em que aba o usuário está e se 

é possível saber chegar em outra, 40% dos participantes concordam totalmente com 

esta frase como possível ver no Gráfico 18. 

 

Gráfico  18 - No protótipo é possível saber em qual aba está e como chegar em outra 

 

Fonte: Autoria própria  
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 A terceira questão trata-se da ligação entre as páginas mesmo sem ser 

possível clicar para ir de uma página a outra. Os resultados desta questão se 

encontram no Gráfico 19. 

 

Gráfico  19 - Mesmo sem clicar em um link já é possível saber o destino dele 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 A quarta questão buscou saber sobre os recursos de navegação do protótipo. 

Todos os participantes mostraram estar satisfeitos com estes recursos.  

 

Gráfico  20 - Os recursos de navegação (menus, ícones, links e botões) são claros e de fácil 
acesso 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 O penúltimo item busca identificar se o protótipo possui títulos intuitivos. 

Notou-se que 80% dos participantes concordam totalmente com esta afirmação. 
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Gráfico  21 - Os títulos das páginas do protótipo são muito intuitivos. 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 Através da última questão que permitia que o participante escrevesse sua 

opinião sobre o protótipo, foi possível descobrir mais algumas melhoras que podem 

ser realizadas posteriormente, tais como: melhorar o layout do ícone início, adaptar 

tamanho e tipo de fonte a ser utilizado nas letras e alterar a cor da aba em que o 

usuário se encontra. 

 

4.3.1.2  Avaliação do protótipo através do eye tracking 

A avaliação do protótipo foi realizada através do mapa de traçado de olhares 

executados no eye tracking, esta avaliação possui como objetivo verificar quais 

áreas do protótipo tiveram a maior atenção dos usuários. As imagens do protótipo 

foram apresentadas na sequência em que as imagens se encontram neste trabalho. 

Esta avaliação foi realizada através de 5 voluntários, onde foi possível visualizar 

suas fixações e sacadas nos protótipos. Cada cor representa um usuário e para uma 

melhor visualização da sequência seguida pelos usuários as fixações seguem 

numeradas de acordo com a sequência que cada usuário seguiu. 

Iniciou-se a avaliação através da página inicial, nela é possível notar através 

das fixações que os usuários prenderam sua atenção no centro da tela onde se 

encontra o calendário de atividades, que possui uma grande importância para ao 

usuário já que o mesmo mostra as próximas provas e trabalhos que deveram ser 

entregues pelos alunos. Após isso os usuários seguem para os itens das laterais, 

parte dos usuários seguem o olhar para a área de “notícias” e outros para o “chat” 

em sequência os usuários direcionam a sua atenção para as abas superiores. Como 
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possível visualizar na Figura 55. Notou-se também que os usuários se mantiveram a 

sua atenção por um bom tempo na área reservada para as notícias. 

 

Figura 55 - Avaliação da página início do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

  

 A segunda figura do protótipo visualizada pelos voluntários foi a imagem que 

corresponderia aos itens da aba “disciplina”. Notou-se que os voluntários 

mantiveram o foco da sua atenção nos nomes das disciplinas e nos ícones “inscrito” 

e “inscrever-se”, porém, apenas um dos participantes notou um erro de português no 

protótipo correspondente a página de disciplinas. Na Figura 56 também é possível 

notar que após os usuários verificarem o item central, novamente direcionaram o 

olhar para os dois itens das laterais. 
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Figura 56 - Avaliação da página disciplinas do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Ao simular entrar em uma página de uma determinada disciplina, como visto 

na Figura 57, é possível notar que os participantes manterão a maior parte de sua 

fixação direcionadas os ícones e inicios de frases mais ao topo, quanto mais abaixo 

as informações mais foram desprezadas pelo olhar dos participantes. 

 

Figura 57 - Avaliação da página da disciplina de Ambiente de Educação a Distância do 
protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 
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 A Figura 58, correspondente ao cronograma a maior parte dos participantes 

manteve a sua atenção no centro da página, os demais demonstraram mais atenção 

nos itens da lateral, não foi possível identificar por quais motivos os usuários 

variaram suas sacadas de uma lateral a outra, não fixando no item principal da 

página.  

 

Figura 58 - Avaliação da página Cronograma do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 O maior número de sacadas dos participantes na Figura 59, se mostrou 

concentrada no nome das disciplinas que se encontram na aba “disciplinas”, o que 

pode mostrar que os usuários se atentaram ao objetivo da página.  
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Figura 59 - Avaliação da página interação do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Ao acessar as interações da disciplina de “Ambiente de Educação a 

Distância” notou-se que os participantes tiveram um maior número de fixações no 

nome da disciplina e nos três primeiros vídeos. 

 

Figura 60 - Avaliação da página interação da disciplina de Ambiente de Educação a Distância 
do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 
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Na aba correspondente a “Provas” foi possível observar uma significativa 

diminuição nas sacadas realizadas para os itens das laterais, e um aumento nos 

itens acima do menu. A atenção geral está concentrada no nome das disciplinas 

como é possível visualizar na Figura 61. 

 

Figura 61 - Avaliação da página provas do protótipo através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Na página que simula a realização de uma prova é possível notar que além 

das informações sobre a prova os participantes percorreram o olhar até os botões de 

“voltar” e “enviar”. 
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Figura 62 - Avaliação da página da prova de Ambiente de Educação a Distância do protótipo 
através do eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 

 

 Na página correspondente aos “Históricos” os usuários concentraram a sua 

atenção no centro da página onde se encontrava os dados sobre a disciplina e os 

dados do aluno em relação a esta disciplina. 

 

Figura 63 - Avaliação da página de histórico através o eye tracking 

 

Fonte: Autoria própria 
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 Observado todas as imagens de uma forma geral, é possível notar que na 

página inicial que foi a primeira figura do protótipo apresentava aos voluntários, teve 

um maior número de sacadas e fixações, ao notar que alguns itens do protótipo se 

repetiam os participantes passaram a deixar de observar, ou observam com menos 

frequência os itens como as notícias e o chat.  
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5 CONCLUSÃO 

Neste capítulo são apresentadas considerações obtidas durante a realização 

do trabalho, a fim de apresentar constatações e sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho foi realizado para verificar se havia problemas de interação no AVA 

Moodle em sua versão 1.9.3 utilizado pelo Curso Técnico de Informática para 

Internet, esta plataforma é de grande relevância para que o curso transcorra, já que 

o mesmo segue o modelo de ensino EAD. Este ambiente possui diversas 

funcionalidades dentro do curso tais como: acessar vídeo aulas, consultar materiais 

de apoio, ter acesso ao fórum de informações, envio e realizações de atividades 

avaliativas. 

Nesta investigação foi possível levantar as possíveis falhas de interação, 

foram realizados estudos na área da computação que trata da Interação Humano-

Computador, buscando investigar mais questões métodos de usabilidade e design 

de interfaces. 

Para que a interface tenha um design “amigável” o usuário da página não 

deve estar sobrecarregado de informações, para que possa interagir de forma 

simples e objetiva. Na página inicial do Moodle já é possível notar uma grande 

quantidade de informações o que torna a interface visualmente sobrecarregada. 

Após identificar algumas das principais falhas do Moodle aplicou-se métodos 

de avaliação de usabilidade.  Para verificar a usabilidade do sistema foi necessário 

recolher dados e avalia-los, na execução deste trabalho foram aplicados quatro 

métodos: avaliação heurística, observação, sondagem e método experimental.   

As principais falhas levantadas através da avaliação heurística do ambiente 

Moodle, foram com relação ao posicionamento de “botões” e “links”, falta de 

feedback em algumas funcionalidades, mensagens de erros mais significativas para 

o usuário e difícil acesso a documentação da página. 

A técnica de observação, busca levantar dados através da observação da 

realização de tarefas pré-definidas. Para simular o primeiro contado do usuário com 

a interface encontrou-se 5 voluntários que nunca tiveram contato com esta interface 
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e pediu-se a eles para realizarem 7 tarefas, afim de verificar o tempo de 

aprendizagem, a velocidade de rendimento, retenção de tempo, taxa de erro e 

satisfação subjetiva. 

Na técnica de observação foi possível perceber que após realizarem a 

primeira tarefa que visava encontrar um vídeo aula dentro de uma disciplina, as 

próximas tarefas que visavam encontrar algo dentro de uma disciplina ocorreram 

mais rapidamente, mostrando assim uma aprendizagem rápida e um melhor 

rendimento. Observou-se que tarefas semelhantes reterem menos tempo dos 

participantes e também tiveram menor quantidade de erro. Com relação a satisfação 

os participantes não se mostram satisfeitos com a interface do Moodle. 

O terceiro método aplicado é o método de sondagem, na atual pesquisa ela 

foi realizada através de questionários aplicados aos alunos do Curso Técnico 

Informática para Internet. O questionário possui 9 questões, e foram divididas em 3 

grupos, sendo eles: Facilidade de acesso, layout do sistema e etapas para 

completar uma determinada tarefa. 

Na sondagem observou-se que a principal insatisfação no resultado do 

questionário era com a apresentação das notas e layout do sistema. 

O último método aplicado é o método experimental, este método baseia-se na 

criação de uma hipótese e a comprovação dela ou não. Criou-se a hipótese que o 

Moodle está fora dos padrões de usabilidade e design de interface. Para verificar se 

esta hipótese é verdadeira ou não, utilizou-se do teste de observação, juntamente 

com o aparelho eye tracking que permite verificar em que ponto da tela o usuário 

está olhando, podendo assim criar um mapa de traçado de olhares de cada usuário. 

Aplicando o método experimental foi possível concluir através do mapa de 

traçado de olhares que os usuários procuram as tarefas em todo topo da página 

antes de “rolar a página”, por este motivo é importante que itens de maior relevância 

como disciplinas estejam mais acima em seu design.  Com relação a sua 

usabilidade é possível notar que o Moodle é eficaz, eficiente, de fácil aprendizagem 

e é uma ferramenta útil, mas deixa a desejar em relação a facilidade de 

memorização e facilidade de uso. 

Visando verificar os bons e maus exemplos da existente realizou-se uma 

avaliação heurística em 3 plataformas AVAs, sendo elas: TelEduc, Eureka e e-

ProInfo.  
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No AVA TelEduc, os principais erros identificados foram em relação ao 

sistema de feedback, dificuldade de achar ajuda e documentação. Como positivo a 

possibilidade de alteração de idioma. No Eureka um aspecto positivo que pode ser 

percebido ao entrar na página é informações de “ajuda” e “fale conosco em caso de 

dúvidas”, outro ponto que podasse ser relevante é o calendário na página inicial que 

permite que o usuário visualize datas importantes com facilidade. O e-Proinfo 

permite que o usuário edite de acordo com sua preferência a sua página inicial e se 

destaca por possuir recursos voltados a acessibilidade, a sua falha mais relevante é 

com relação a mensagem de erros, algumas vezes elas não são significativas para o 

usuário. 

O protótipo foi criado buscando solucionar as principais falhas encontradas no 

Moodle, na criação do protótipo levou-se em consideração o método de design 

proposto são eles: visibilidade, feedback, restrições, mapeamento. Além de aspectos 

de usabilidade sendo elas: ser eficaz, ser eficiente, ser seguro, ter uma boa 

utilidade, possuir fácil aprendizagem, facilidade de memorização de suas 

funcionalidades.  

Para verificar se o protótipo realmente teve resultados positivos foram 

aplicados questionários e avaliações visuais através do eye tacking e foi possível 

notar que o protótipo sanou a maioria dos problemas relacionados a usabilidade do 

sistema. 

Com relação à pesquisa foram aplicados 3 questionários, o primeiro deles foi 

aplicado aos atuais usuários do sistema, os alunos do curso técnico informática para 

internet, deste 26 dos 32 alunos responderam o questionário. O segundo 

questionário foi aplicado a 5 voluntários que realizaram o teste de observação. E o 

terceiro foi aplicado aos mesmos 5 voluntários do teste de observação, porém teve o 

intuito de avaliar a interface do protótipo do sistema. 

 

5.2 TRABALHOS FUTUROS 

Dentre os temas que podem ser propostos em futuras investigações em 

relação a continuidade deste trabalho se destacam: 
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• Implementação das alterações do sistema para que seja possível verificar 

se o ambiente permitirá uma boa interação seguindo os tópicos de 

relevância: Aatenção, relevância, confiança e satisfação 

• Implementar e ajustar problemas ainda encontrados no protótipo, tais 

como cores, fontes e alinhamento citados pelos participantes, que 

avaliaram o protótipo. 

• Criação de recursos para o Moodle voltados a usabilidade. 
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APÊNDICE A - Questionário de Pesquisa Alunos do Curso Técnico Informática para 
Internet. 
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1. Como você considera o desempenho do Ambiente Moodle? * 

Entende-se por desempenho o tempo que o sistema leva para realizar determinada tarefa. 

 

2. Qual o nível de satisfação em relação ao uso do Moodle para envio de tarefas? * 

 

3. Qual o nível de satisfação em relação ao uso do Moodle para realização de 
provas? * 

 

4. Qual o nível de satisfação em relação ao uso do Moodle para visualização de 
notas? * 

 

5. Qual o nível de satisfação em relação ao uso do Moodle para visualização de 
videoaulas? * 

 

6. Qual o nível de satisfação em relação ao uso do Moodle para visualização dos 
materiais? * 
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7. Qual seu nível de satisfação em relação ao a Interface do sistema Moodle? * 

 

8. Em relação à facilidade de uso do Moodle, você o considera: * 

 

9. O número de etapas para completar determinada tarefa no Moodle é: * 

Entende-se por tarefa atividades como enviar trabalho, realizar provas entre outros 

 

10. Quais melhorias você gostaria de ver no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
Moodle 
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APÊNDICE B - Questionário de avaliação de usabilidade do ambiente Moodle 
adaptado de Padilha (2014) 
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1. Este Ambiente Virtual de Aprendizagem possui uma apresentação gráfica 

agradável e legível? 

 

2. É sempre possível saber em que aba estou e como chegar em outra aba? 

 

3. Mesmo antes de clicar em um link (ligação com outra página) já é possível saber o 

destino dele? 

 

4. De um modo geral, é considero rápido o acesso às informações da página AVA? 

 

5. Os recursos de navegação (menus, ícones, links e botões) do Moodle estão todos 

claros e fáceis de achar? 

 

6. Logo após acessar o ambiente Moodle, é possível identificar com facilidade as 

funcionalidades do sistema? 
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7. Os títulos das abas do AVA Moodle são muito intuitivos? 
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APÊNDICE C - Questionário de Avaliação da Usabilidade do Protótipo adaptado de 
Padilha (2014) 
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1. O protótipo apresentado tem uma apresentação gráfica agradável e legível? 

 

2. É sempre possível saber em que aba estou e como chegar em outra aba? 

 

3. Mesmo sem clicar em um link (ligação com outra página) já é possível saber o 

destino dele? 

 

4. Os recursos de navegação (menus, ícones, links e botões) são claros e de fácil 

acesso? 

 

5. Os títulos das páginas do Protótipo são muito intuitivos. 

 

6. Este espaço é reservado para sugestões e críticas construtivas com relação ao 

Protótipo 
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ANEXO A - Quadro Comparativos entre Ambientes AVA 
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Plataforma Sistema de 

Distribuição 

Princípios 

Pedagógicos 

Aprendizagem 

colaborativa 

Interatividade Multimídia Usabilidade Acessibilidade 

Tel Educ Pode ser redistribuído 

ou modificado nos 

termos da GPL (General 

Public License) 

Não informa Grupos de discussão  Correio eletrônico, 

mural, portfólio, 

diário de bordo, bate-

papo, enquetes. 

Não 

informa 

Facilidade de uso, 

explicativa quando ao uso 

Não acessível a 

deficiente áudio e visual  

Edu 

web/Aula 

net  

Disponibilizado 

gratuitamente 

Não informa Propõe atividades 

colaborativa 

Não informa Não 

informa 

Explica uso, mas texto é 

“cortado” na primeira tela e 

barra de rolagem não 

funciona 

Não acessível a 

deficiente auditivo e 

visual 

Amadeus Pode ser redistribuído 

ou modificado nos 

termos da GNU 

Orientado por 

teorias 

construtivistas 

ou 

sociointeracionis

tas do 

desenvolviment

o humano 

Fórum, Wiki, Jogos 

multiusuários 

(resolução 

colaborativa de 

problema) 

Chat, discussão 

síncrona, 

micromundos 

(ambientes 

síncronos) 

Vídeo e 

recurso 

web 2.0 

Informação parcial de uso Não acessível a 

deficiente auditivo e 

visual e só avança com 

login e senha 

Eureka Desenvolvido para 

comunidade acadêmica 

PUCPR 

 

 

 

Não informa Propõe atividade 

colaborativa, fórum e 

listas de discussão 

Correio eletrônico Oferece 

áudio com 

o texto 

Facilidade de uso e 

explicativa quanto ao uso 

Não acessível a 

deficientes auditivo, 

parcialmente acessível 

ao deficiente visual (só 

áudio, sem leitos de 

tela) 
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Plataforma Sistema de 

Distribuição 

Princípios 

Pedagógicos 

Aprendizagem 

colaborativa 

Interatividade Multimídia Usabilidade Acessibilidade 

e-Proinf Disponibilizado para 

Entidades e Instituições 

conveniada 

Proposta 

colaborativa 

Fórum de discussão, 

banco de projetos, 

estatística de atividade 

dos alunos 

Tira-dúvidas, diário, 

biblioteca, correio 

eletrônico, chat 

Não 

informa 

Links não funcionam e não 

explicativa quanto ao uso 

Não acessível a 

deficientes auditivo e 

visual 

Moodle Pode ser redistribuído 

ou modificado nos 

termos GNU (General 

Public License) 

Proposta 

colaborativa 

Fórum de discussão, 

gestão de conteúdo, 

blogs e wikis.  

Videoconferência e 

certificados digitais  

Não 

informa 

Permite acesso ao visitante 

e oferece ferramentas para 

deficientes visuais  

Parcialmente acessível 

para deficiente visual 

(com leitor de tela) 

WebCT Software proprietário 

provedor de e-learning 

para instituições de 

ensino 

Não informa Oferece ferramentas 

educativas que 

auxiliam o 

aprendizado, a 

comunicação e a 

colaboração 

Chat, sistema de 

conferência e correio 

eletrônico 

Não 

informa 

Exige cadastro de acesso 

ao ambiente 

Não acessível a 

deficientes auditivo e 

visual 

Learning 

Space 

Pode ser redistribuído 

ou modificado nos 

termos  

Proposta 

colaborativa 

Fórum de discussão, 

chat, avisos, estimula 

uso de redes sociais 

Utiliza redes sociais 

da web como 

ferramenta de 

interação 

Vídeos e 

recursos 

web 2.0 

Explicativa quanto ao uso e 

possui fóruns sobre 

funcionalidade 

Afirma cumprir diretrizes 

de acessibilidade do 

W3C 

Fonte: Gabardo et. al., 201
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