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RESUMO 
 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória a cerca da avaliação de 

usabilidade das ferramentas básicas do processo de criar, organizar e configurar cursos 

no MOODLE na Web. O objetivo geral da pesquisa é investigar as funcionalidades 

referentes à tarefa de criar, organizar e configurar cursos no MOODLE na Web através 

de um estudo de usabilidade. Para coleta de dados foi utilizado à aplicação de um 

questionário para avaliar a satisfação do usuário com relação ao sistema e as técnicas de 

avaliação de usabilidade Ensaio de Interação e Verbalização Simultânea para avaliar o 

desempenho das ferramentas tomadas para análise. Como forma de avaliar os problemas 

de interação encontrados foi usado o método de Avaliação Heurística. De acordo com 

os problemas de usabilidade identificados e classificados quanto ao seu grau de 

severidade na Avaliação Heurística foram sugeridas melhorias para sua interface através 

de wireframes com o objetivo de auxiliar o entendimento das sugestões propostas. As 

avaliações realizadas têm a intenção de provocar uma reflexão a respeito da usabilidade 

das tarefas tomadas para análise e fornecer subsídios para o seu aprimoramento. 

 

Palavras-chave: MOODLE, Usabilidade, Avaliação de usabilidade, Ensaio de 

Interação, Avaliação Heurística. 



 
 

ABSTRACT 
 

This work deals with is a qualitative exploratory study about the usability evaluation of 

the basic tools of the process to create, organize and configure the Web courses in 

MOODLE The overall goal of the research is to investigate the functionalities related to 

the task of creating, organizing and configure the MOODLE courses through a Web 

usability study. For data collection was used for the application of a questionnaire to 

assess user satisfaction with the system and the techniques of usability evaluation test 

and Verbalization Simultaneous Interaction to evaluate the performance of the tools 

taken for analysis. In order to assess the problems of interaction was found using the 

heuristic evaluation method. According to the usability problems identified and 

classified according to their degree of severity in the heuristic evaluation were 

suggested improvements to its interface through wireframes in order to aid the 

understanding of the proposed suggestions. The evaluations are intended to provoke a 

discussion about the usability of the tasks undertaken to review and provide input for 

improvement. 

 

Keywords: MOODLE, Usability, Usability evaluation, test interaction, heuristic 

evaluation. 
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1. Introdução 
 

Este capítulo descreve o contexto em que o trabalho está inserido apresentando a 

sua justificativa e objetivos com o intuito de apontar aspectos gerais a cerca da 

Educação à distância, Ambientes Virtuais de Aprendizagem e do MOODLE e apresenta 

também a estrutura em que o documento foi organizado. 

 

1.1.  Contexto  

 

Na Web-based Education (WEB) usa-se a Internet como plataforma, este 

processamento é realizado em tempo real e em escala mundial. A WEB permite ao 

professor introduzir o aluno para uma variedade muito rica de texto, links externos, 

áudios e vídeos para a sala de aula virtual (LYNCH; LYNCH, 2012). Nesta modalidade 

de ensino, a interação é mediada também através de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) como uma estratégia de aumento das possibilidades de acesso à 

educação, além de uma alternativa para a socialização dos conhecimentos a um maior 

número de pessoas (SCHRÖEDER, 2009). 

A Educação à distância (EaD) proporciona, em grande escala, a formação 

continuada de profissionais das mais variadas áreas, tendo como uma de suas 

características a separação física entre professor e aluno (PAULA; FERNEDA; FILHO, 

2004). A utilização de Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) é uma estratégia 

para incorporar as TICs à sala de aula e valer-se desse instrumento como ferramenta 

para a mediação do ensino e aprendizagem. Vavassori e Raabe (2003) definem 

ambiente virtual de aprendizagem como um sistema que reúne uma série de recursos e 

ferramentas, permitindo e potencializando sua utilização em atividades de aprendizagem 

por intermédio da Internet. 

 O MOODLE1 é um sistema para a produção de cursos baseado na Web 

desenvolvido para dar suporte a atividades baseadas na teoria sócio construtivista2.  Os 

ambientes construtivistas estimulam a forma de pensar, em que o aprendiz em vez de 

assimilar o conteúdo passivamente reconstrói o existente dando um novo significado, o 

                                                   
1MOODLE do inglês: Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
2A teoria sócio construtivista é uma série de princípios explicativos sobre os processos de 

desenvolvimento e aprendizagem (DUARTE, 2000). O principal fundamento dessa teoria considera que a 

aprendizagem e desenvolvimento são frutos da interação social. 
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que implica um novo conhecimento (MERCADO, 2007). Como LMS3  é usado 

principalmente num contexto de e-learning4 ou b-learning5, sendo atualmente o mais 

utilizado na maioria das instituições de ensino são 46.913 sites em 200 países, incluindo 

o Brasil (CÔNSOLO, 2012).  

A aprendizagem no e-learning está baseada na experiência vivenciada pelos 

alunos durante o processo de aprendizagem através da interação social, pois o 

fundamental para essa modalidade de ensino não é a tecnologia mais a forma de ensinar 

(LIMA; CAPITÃO, 2003). Os e-conteúdos são distribuídos via Internet, Intranet, 

Extranet, CD ou DVD – ROM. Já a modalidade de ensino b-learning faz uso de uso de 

exercícios breves e tutoriais disponibilizados na Web antes das aulas presenciais.  

Dessa forma, a estrutura do curso, o currículo e os critérios de avaliação para 

EaD são os mesmo aprovados para os cursos presenciais, distinguindo-se apenas nas 

atribuições do professor, na relação professor-aluno, nos meios usados para veicular a 

informação e na organização técnico-administrativa (MOORE; KEARSLEY, 2011). 

 

1.2. Justificativa 

 

O diálogo entre o usuário e o programa se estabelece por meio da interface, um 

dos principais objetivos no desenho de interfaces é fazê-las amigáveis, ou seja, que não 

apresentem dificuldades ao usuário e assim estimulem a utilizá-las (FERREIRA; 

NUNES, 2011). Assim, a interface torna-se um dos elementos mais importantes nos 

Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVAs) por ser a parte de um sistema 

computacional com a qual uma pessoa entra em contato físico, perceptivo ou conceitual 

(MORAN, 1981).  

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem apresentam características que os 

distinguem entre si. Essas características podem favorecer ou dificultar a interação dos 

usuários com o ambiente. A facilidade de uso, aparência e eficiência do sistema 

percebida pelo usuário implica no nível de usabilidade do sistema. Para verificar o 

quanto uma interface é fácil e intuitiva para o usuário são realizadas avaliações de 

                                                   
3 LSM - Learning Management System, em português: Sistema de Gestão da Aprendizagem. 
4 e-learning ou ensino eletrônico corresponde a um modelo de ensino/aprendizagem não presencial 

suportado por tecnologias, abrange um amplo conjunto de aplicações e processos, tais como 

aprendizagem baseada na Web, aprendizagem baseada no computador, salas de aula virtuais e 

colaboração digital (LIMA; CAPITÃO, 2003). 
5 b-learning ou blended learning é a modalidade de ensino que combina estudo presencial com estudo a 

distância (LITTLEJOHN;PEGLER, 2007). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://pt.wikipedia.org/wiki/B-learning
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usabilidade.  Segundo a norma ISO 9241 (1998), a usabilidade é definida como a 

capacidade que um sistema interativo oferece a seu usuário, em um determinado 

contexto de operação, para a realização de tarefas, de maneira eficaz, eficiente e 

agradável.  

Para Cybis (2000) uma avaliação de usabilidade de um sistema interativo tem 

como objetivos gerais: i. validar a eficácia da interação humano-computador face a 

efetiva realização das tarefas por parte dos usuários, ii. verificar a eficiência desta 

interação, face os recursos empregados (tempo, quantidade de incidentes, passos 

desnecessários, busca de ajuda, etc.) e iii obter indícios da satisfação ou insatisfação 

(efeito subjetivo) que ela possa trazer ao usuário.  

Nesse contexto, o método de avaliação de usabilidade utilizado teve como 

propósito colher informações sobre a facilidade de uso, facilidade de aprendizado do 

sistema e satisfação do usuário na utilização das ferramentas básicas do processo de 

criar salas de aula virtuais no MOODLE na Web sob o ponto de vista de professores 

que utilizam ou pretendem utilizar esse ambiente para apoiar suas atividades didáticas. 

Tomou-se para avaliação de usabilidade, cursos criados na Web por esse serviço 

oferecer a possibilidade de não necessitar a instalação e manutenção do MOODLE em 

computadores, o que permite ao professor fazer uso dele mesmo que a instituição de 

ensino ao qual esteja vinculado não o utilize.  

Os recursos referentes à criação, organização e configuração de cursos foram 

escolhidos para análise por se tratar da etapa onde o usuário (professor-administrador) 

tem o contato inicial com as ferramentas básicas do MOODLE. Essas mesmas 

funcionalidades serão utilizadas sempre que for necessário criar novas disciplinas dentro 

de um curso criado e são responsáveis por dar suporte ao gerenciamento dos cursos 

disponibilizados.  

 

1.3. Objetivos  

 

Para alcançar os objetivos deste trabalho utilizou-se uma avaliação de 

usabilidade das ferramentas básicas do processo de criar, organizar e configurar cursos 

no MOODLE na Web. 

 

1.3.1 Objetivo geral 
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 Investigar as funcionalidades referentes à tarefa de criar, organizar e 

configurar cursos no MOODLE na Web através de um estudo de 

usabilidade. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Analisar a interface do MOODLE quanto à sua navegação e interação com o 

usuário; 

 Identificar como ocorre a interação do usuário com os cenários das tarefas 

tomadas para análise; 

 Sugerir soluções a partir da interpretação das informações coletadas. 

 

1.4. Questão de pesquisa 

 

A presente pesquisa pretende responder a seguinte questão: Qual o nível de 

usabilidade das ferramentas do MOODLE com relação ao seu uso nas tarefas relativas 

ao processo de criação, organização e gerenciamento de uma ou mais disciplinas de 

cursos virtuais criados na Web.  

 

1.5. Estrutura do trabalho 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o capítulo 2 apresenta a revisão 

da literatura com conceitos sobre Usabilidade, Educação à Distância, Ambientes 

Virtuais de Aprendizagem, Qualidade de Software e Interação Humano-Computador 

(IHC). O capítulo 3 contém a metodologia utilizada para a avaliação de Usabilidade do 

MOODLE. O capítulo 4 apresenta os resultados da análise dos dados dos participantes e 

da avaliação de usabilidade realizada. Por fim, o capítulo 5 descreve as considerações 

finais e as contribuições da pesquisa. 
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2. Revisão da Literatura 
 

Este capítulo tem como objetivo realizar uma descrição sucinta do ambiente Ead 

MOODLE como mediador do processo de ensino-aprendizagem e da importância da 

avaliação de usabilidade de software como forma de se obter informações relevantes 

para a constante melhoria da sua usabilidade e também da sua qualidade. Ao se realizar 

a revisão da literatura deste trabalho focando na usabilidade do MOODLE para Web 

tem-se como proposta apontar o contexto teórico no qual o problema da pesquisa se 

insere e quais os modelos teóricos que foram utilizados para análise dos dados coletados 

durante a pesquisa. 

 

2.1. MOODLE 

 

MOODLE é um projeto em constante desenvolvimento iniciado por Martin 

Dougiamas em 1990, que continua a liderar o projeto atualmente. O MOODLE é um 

Sistema Open Source6 de Gerenciamento de Cursos - Course Management System 

(CMS), também conhecido como Learning Management System (LMS) ou um 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). O MOODLE tornou-se muito popular entre 

os educadores de todo o mundo como uma ferramenta para criar sites de Web dinâmicos 

para seus alunos (MOODLE, 2006).  Martin Dougiamas, influenciado pela teoria do 

construcionismo social7 teve a ideia de criar o MOODLE com a intenção de facilitar o 

acesso às tecnologias dentro das instituições de ensino.  

“Pequenas e até mesmo grandes instituições querem fazer um melhor 

uso da Internet, mas não sabem por onde começar, no labirinto de 

tecnologias e pedagogias que andam por aí. Eu sempre tive a 

esperança de que houvesse uma alternativa aberta (grátis) que estas 

pessoas pudessem usar para lhes ajudar a disponibilizar suas 

capacidades tecnológicas no ambiente da rede. Minha firme convicção 

no potencial das possibilidades da educação baseada na Internet me 

levaram a arquitetar um sistema baseado na construção do 
conhecimento através da aprendizagem e da colaboração 

(DOUGIAMAS, 2006)”. 

 

                                                   
6 O termo open source ou código aberto em português foi criado pela OSI (Open Source Initiative) e 

consiste em um software de utilização livre, ou seja, todos podem usar e todos podem contribuir com ele, 

seja no seu desenvolvimento, seja na correção de erros, seja na documentação, desde que a condição de 

liberdade seja mantida. 
7Construcionismo social - que não só trata a aprendizagem como uma atividade social, mas focaliza a 

atenção na aprendizagem que acontece enquanto construímos ativamente artefatos (como textos, por 

exemplo), para que outros vejam ou utilizem. 
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Em 2002, a versão do MOODLE estava dirigida a pequenas turmas, mais 

íntimas, no nível universitário, e era sujeita a pesquisas de estudo de casos que 

analisavam de perto a natureza da colaboração e da reflexão que aconteciam entre 

pequenos grupos de participantes adultos. Uma característica do projeto MOODLE é 

que por se tratar de um software Open Source provê a colaboração entre seus usuários 

(administradores de sistemas, professores, pesquisadores, desenhistas instrucionais e 

desenvolvedores) com o objetivo de estar sempre evoluindo para se adequar às 

necessidades da sua comunidade8. Em 2003, o MOODLE passou a oferecer 

hospedagem gerenciada, consultoria e outros serviços. 

 

2.2. Como funciona o MOODLE 

 

Para funcionar, o MOODLE pode ser instalado em um servidor Web local, ou 

seja, em um de seus próprios computadores na instituição ou numa empresa de 

hospedagem. Para utilizar o MOODLE é necessário ser um usuário cadastrado na 

plataforma. O responsável pela configuração dos cursos virtuais no MOODLE é 

chamado de administrador.  

O administrador pode ser o próprio responsável pelo cadastro do novo ambiente 

MOODLE na plataforma ou no caso de haver várias pessoas que irão fazer uso do 

MOODLE, uma pessoa pode ser designada posteriormente para gerenciar um curso 

virtual específico, cada administrador dos cursos gerencia apenas o seu curso, não tendo 

acesso aos controles administrativos dos demais. O administrador além de configurar 

todo o ambiente tem o poder de atribuir permissões de uso aos usuários. As coleções de 

atribuições podem ser vistas na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Usuários do MOODLE e suas permissões 

Categoria Permissões 

Visitante  Pode acessar o ambiente e as informações constantes da tela de abertura do 

ambiente. Pode visitar disciplinas que permitam o acesso de visitantes (sem código 

de inscrição) e ver o conteúdo delas. Não pode participar de atividades. 

Usuário  Pode acessar o ambiente e as informações constantes da tela de abertura do 

ambiente. Tem os mesmos privilégios de acesso a disciplinas que os visitantes. 

                                                   
8 O site http://moodle.org/ é o ponto central para informação e discussão sobre o MOODLE. 

http://moodle.org/
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Aluno Usuário matriculado em um curso. Tem acesso a todas as atividades e materiais do 

curso. 

Tutor  Tem acesso a um curso e às atividades de um professor: corrigir trabalhos, verificar 

notas, etc. Não pode alterar o conteúdo de um curso. 

Professor Tem acesso aos cursos em que está designado como professor e pode promover 

alterações na tela de abertura além de incluir ou remover atividades e materiais. 

Fonte: FILHO, 2009 

As ferramentas disponíveis para o desenvolvimento das atividades no MOODLE 

variam desde materiais estáticos (ex.: páginas de texto, páginas de texto Web, links para 

páginas Web, conteúdos de pastas) a materiais dinâmicos (ex: atividades, Chat, Fóruns). 

Os cursos criados podem ser divididos em módulos e todos os materiais que embasarão 

a aprendizagem são carregados nos boxes9 (Figura 1) do curso criado para uma 

determinada disciplina. Após a criação, inserção de usuário e de atividades o curso está 

pronto para ser disponibilizado para todos os seus usuários. 

 

Figura 1 - Exemplo de conjunto de boxes do MOODLE 

 

O processo de criar e organizar um curso a distância via Web envolve a prática 

de utilizar recursos tecnológicos desenvolvidos em mídia on-line como fóruns, 

animações, avaliações, exercícios interativos, blogs, links e materiais para impressão. 

As considerações mais importantes na criação de cursos on-line são a legibilidade, 

                                                   
9 Os boxes são blocos de informação e ficam localizados nas colunas laterais da página. Os boxes podem 

ser configurados para apresentar as informações que o professor, tutor ou administrador durante o 

andamento do curso. 
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capacidade de utilização e complexidade da informação (MOORE; KEARSLEY, 2011). 

Para desenvolver a Educação à Distância com suporte Ambientes Virtuais e Interativos 

de Aprendizagem tornase necessário à preparação de profissionais para desenvolver 

recursos tecnológicos (softwares) condizentes com as necessidades educacionais 

(ALMEIDA, 2003).   

O campo interdisciplinar mais comumente usado para fundamentar abordagens, 

pesquisar e projetar sistemas centrados no usuário e baseados em computador é 

conhecido como Interação Homem-Computador (IHC). A IHC se preocupa com o 

design, a avaliação e a implementação de sistemas computacionais interativos para o 

uso humano (PREECE; SHARP, 2005). As interfaces de um sistema devem ser fáceis 

de usar, fornecer sequências simples e consistentes de interação, mostrando de modo 

claro as alternativas disponíveis a cada passo, sem confundir o usuário e nem o deixar 

inseguro (FERREIRA; NUNES, 2011). Portanto avaliar a interface quanto a sua 

usabilidade é importante para que além de se coletar a opinião dos seus usuários possa-

se buscar soluções para a melhoria do sistema avaliado em questão, caso seja 

identificado algum problema. 

 

2.2 Usabilidade  

 

Os cursos criados para Web também precisam ser simples de navegar, se bem 

projetada, à interface pode se tornar uma fonte de motivação e ainda dependendo de 

suas características, uma grande ferramenta para o usuário, do contrário, porém, pode se 

transformar em fator decisivo para a rejeição do sistema (FERREIRA; NUNES, 2011).  

O termo navegação tem sido usado hoje popularizado com relação ao 

movimento dos usuários em sistemas de informação analógicos e digitais. .Navegação 

consiste em um processo de movimentação entre nós de um espaço informacional 

utilizando links ou ferramentas de auxílio à navegação (PADOVANI; MOURA, 2008). 

A navegação Web é um elemento importante de usabilidade até mesmo porque quanto 

mais fácil for à navegação do site, melhor a experiência para quem o acessa.  

Usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a facilidade de utilização de 

interfaces pelos usuários (NIELSEN, 2003). Segundo a norma ISO 9241:11 (1998) a 

Usabilidade pode ser especificada ou medida de acordo facilidade de aprendizado, 

facilidade de memorização e baixa taxa de erros durante a manipulação do sistema. Para 
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a avaliação da adequação, eficácia e qualidade dos sistemas é utilizada uma avaliação de 

usabilidade.  

O objetivo de uma avaliação de usabilidade é identificar, seja por prospecção, 

diagnóstico ou observação, os problemas de usabilidade em interfaces humano-

computador e contribuir para a sua eliminação (CYBIS, 2000). Nesse sentido, são 

diversas as técnicas que podem ser usadas para avaliar adequadamente a usabilidade de 

um software.  

Um método de avaliação pode ser descrito como processos de observação e 

acompanhamento de usuários, que são baseados, sobretudo na coleta de opiniões, em 

testes de benchmark10, na interpretação de interações que ocorrem naturalmente, ou 

ainda na predição do uso à destinação (NETTO, 2010). Conforme Souza (1999), a 

usabilidade de um software depende dos seguintes aspectos: 

 Facilidade de aprendizado do sistema: tempo e esforço necessários para que os 

usuários atinjam um determinado nível de desempenho; 

 Facilidade de uso: avalia o esforço físico e cognitivo do usuário durante o 

processo de interação, medindo a velocidade de uso e o número de erros 

cometidos durante a execução de uma determinada tarefa; 

 Satisfação do usuário: avalia se o usuário gosta e sente prazer em trabalhar com 

este sistema; 

  Flexibilidade avalia a possibilidade de o usuário acrescentar e modificar as 

funções e o ambiente iniciais do sistema: assim, este fator mede também a 

capacidade do usuário utilizar o sistema de maneira inteligente e criativa, 

realizando novas tarefas que não estavam previstas pelos desenvolvedores; 

 Produtividade: se o sistema permite ao usuário ser mais produtivo do que seria se 

não o utilizasse. 

Os dados coletados durante uma avaliação de usabilidade são interpretados e 

classificados conforme os problemas de interação encontrados. Um problema de 

usabilidade ocorre em determinadas circunstâncias, quando determinada característica 

do sistema, acaba por retardar, prejudicar ou mesmo inviabilizar a realização de uma 

tarefa (CYBIS, 2000). A validabilidade de um software se apresenta quando mede 

                                                   
10Benchmark em computação é utilizado para referenciar os resultados da execução de um único 

programa ou de um grupo de programas que tenham como objetivo avaliar o desempenho de um objeto. 

A partir do Benchmark é possível realizar comparações de desempenho entre diversas arquiteturas, 

subpartes destas e/ou de programas executando em um mesmo ambiente e/ou configuração. 
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realmente o que se propõe a medir, pela confirmação da opinião ou de atitudes dos 

envolvidos, sejam desenvolvedores ou usuários finais (REZENDE, 2002).  

 

2.4 Técnicas de avaliação de Usabilidade 

 

A usabilidade de um sistema está sempre associada às características de 

determinados tipos de usuários, tarefas, equipamentos e ambientes físicos e 

organizacionais (CYBIS, 2003). Para que o sistema obtenha um bom nível de aceitação 

é necessário projetá-lo e testá-lo priorizando sua qualidade. Portanto, o foco na 

qualidade do software deve ser o principal objetivo durante o seu processo de 

desenvolvimento.  

Uma maneira de garantir a qualidade é verificar se os padrões relevantes a 

qualidade definidos no planejamento do projeto estão sendo implementados 

corretamente (MARTINS, 2007). A avaliação da qualidade caracteriza-se por utilizar 

diferentes técnicas voltadas em sua maioria para a avaliação da ergonomia dos sistemas 

interativos, entre os quais destaca-se  o padrão normativo ISO 9241-11 (1998), 

“Requisitos Ergonômicos para Trabalho de Escritórios com Computadores Parte 11 – 

Orientações sobre Usabilidade” e os pesquisadores : 

• Ben Shneiderman (1986), “Oito regras de ouro do design de diálogo”; 

• Donald Norman (1988), “Princípios de orientação”; 

• Jakob Nielsen (1993), “Heurísticas de usabilidade”; 

• Bruce Tognazzini (1987), “Guidelines de Interface humana”;  

• Christien Bastien e Dominique Scapin (1993), “Critérios ergonômicos para 

avaliação de interfaces humano-computador”; 

 

2.3 A técnica de Avaliação heurística de usabilidade 

 

Para análise dos problemas de interação que venham a ocorrer durante uma 

avaliação de usabilidade, diversas técnicas têm sido desenvolvidas. Essas técnicas 

sofrem variações específicas quanto à classificação dos dados coletados e investigam 

soluções viáveis para a melhoria do software. Nesta pesquisa foi escolhida a técnica de 

avaliação “Heurística de Usabilidade” formulada por Jakob Nielsen (1993). A 

Avaliação Heurística, definida por Nielsen e Molich (1990), é um método de avaliação 
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de usabilidade onde um avaliador procura problemas de usabilidade numa interface 

através da análise e interpretação de um conjunto de dez princípios ou heurísticas, como 

pode ser visto na tabela 2. 

 
Tabela 2 - conjunto de 10 heurísticas 

Item Heurística Descrição 

1 Visibilidade de Status 

do Sistema. 

O sistema deve sempre manter os usuários informados sobre 

o que está acontecendo, através de feedback apropriado em 

tempo razoável. 

2 Correspondência entre o 

sistema e o mundo real. 

O sistema deve falar a linguagem dos usuários, com palavras, 

frases e conceitos familiares ao usuário, ao invés de termos 

orientados sistema. Toda a comunicação do sistema precisa 

ser contextualizada ao usuário, fazendo com que as 

informações apareçam em uma ordem natural e lógica. 

3 Liberdade e Controle do 

usuário  

Usuários frequentemente escolhem funções do sistema por 

engano e vão precisar de uma "saída de emergência" 

claramente marcada para sair do estado indesejado sem ter 

que passar por um extenso diálogo (opções desfazer e 

refazer). 

4 Consistência e padrões Os usuários não devem ter que imaginar se palavras, 

situações ou ações diferentes significam a mesma coisa.  

Devem-se seguir as convenções da plataforma. 

5 Prevenção de erros Na tradução livre das palavras de Nielsen “Ainda melhor do 

que boas mensagens de erro é um design cuidadoso que 

impede que um problema ocorra em primeiro lugar, 

condições propensas a erros devem ser eliminadas”. 

6 Reconhecimento em vez 

de relembrar 

Minimizar a carga de memória do usuário tornando objetos, 

ações e opções visíveis. O usuário não deve ter que se 

lembrar de informações de uma parte do diálogo em outra 

parte. Instruções para a utilização do sistema devem estar 

visíveis ou facilmente recuperáveis sempre que necessário. 

7 Flexibilidade e 

eficiência de utilização 

O sistema precisa ser fácil para usuários iniciantes, mas 

flexível o bastante para se tornar ágil à usuários mais 

experientes para atender a ambos os usuários. 

8 Estética e design 

minimalista 

Diálogos não devem conter informação irrelevante ou 

raramente necessária. Cada unidade extra de informação em 

um diálogo compete com as unidades de informação 
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relevantes e diminui sua visibilidade relativa. 

9 Ajude os usuários a 

reconhecer, diagnosticar 

e recuperar de erros 

As mensagens de erro devem ser expressas em linguagem 

simples (sem códigos), indicar com precisão o problema e 

sugerir uma solução construtiva. 

10 Ajuda e documentação Ainda que seja melhor que o sistema possa ser utilizado sem 

documentação, pode ser necessário fornecer ajuda. Qualquer 

informação deve ser fácil de buscar, focada na tarefa do 

usuário, relacionar os passos concretos a serem realizados e 

não deve ser longa. 

Fonte: NIELSEN, 1994 

 

A maioria das pessoas diante de um problema aplica uma série de heurísticas 

(diretrizes, regras e estratégias) baseadas na compreensão de situações do mundo real, 

assim, uma boa interface é aquela que permite ao usuário a interagir com ela por meio 

de heurísticas coerentes e sólidas (FERREIRA; NUNES, 2011).  

 

Uma vez identificado um problema de usabilidade, o passo seguinte é 

procurar uma solução adequada, é importante atribuir a cada problema 

encontrado um grau de severidade. O problema de usabilidade 

detectado é avaliado e classificado de acordo com o grau de 

severidade, ou seja, impacto causado na realização das tarefas 

(CARRION, 2008).  

 

A tabela 3 apresenta os critérios usados para classificação dos problemas de 

usabilidade encontrados quanto ao grau de severidade (0 a 4), tipo e descrição 

(recomendação de solução). 

 

Tabela 3 - Grau de severidade dos problemas de Usabilidade 

Grau de 

severidade 

Tipo Descrição 

0 Sem importância Não afeta a operação da interface 

1 Cosmético Não há necessidade imediata de solução 

2 Simples Problema de baixa prioridade (pode ser reparado) 

3 Grave Problema de alta prioridade (deve ser reparado) 

4 Catastrófico Muito grave, deve ser reparado de qualquer forma. 

 Fonte: ANDRADE, 2007 (adaptação)  
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3. Metodologia 
 

Esta metodologia visa demonstrar as etapas e os métodos que auxiliaram a 

operacionalização das atividades deste trabalho desde o seu planejamento até a síntese 

dos resultados. Primeiramente será apresentada uma visão geral e na sequência uma 

descrição dos métodos aplicados para a coleta de dados da avaliação de usabilidade da 

criação de cursos MOODLE na Web.  A figura 2 apresenta o quadro metodológico com 

os eixos fundamentais da pesquisa. 

  

3.1 Visão geral 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória. Os métodos 

qualitativos buscam explicar o porquê das coisas e suas características baseiam-se na 

objetivação do fenômeno e na hierarquização das ações de descrever, compreender e 

explicar um determinado fenômeno (GERHARDT; SILVEIRA, 2009).  A pesquisa 

exploratória envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram 

experiência prática com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A metodologia se divide em três 

etapas como ilustra a figura 3.  

Universo da pesquisa 

Avaliação da ferramenta 

Análise e registro dos 
cenários típicos do 

MOODLE 

Definição e modelagem 
das tarefas a serem 

realizadas pelo universo da 
pesquisa 

Avaliação de usabilidade 

Análise e interpretação dos 
dados coletados através  

da avaliação de usabilidade 
e questionário 

Figura 2 - Quadro metodológico da pesquisa 
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Figura 3 - Etapas da Metodologia 

 

Na primeira etapa realizou-se a revisão da literatura se utilizando de pesquisas 

bibliográficas referentes à usabilidade, navegação de software, Educação à Distância, 

Qualidade de Software e Ambientes Virtuais de Aprendizagem, também nesta etapa foi 

definida a metodologia da pesquisa.  Na segunda foi selecionada a amostra de usuários 

para a avaliação da usabilidade das funcionalidades referentes ao processo de criar, 

configurar e organizar um curso no MOODLE na Web. Os participantes definidos como 

público-alvo consistem em professores com ensino superior completo ou graduação em 

andamento que desejam montar cursos em salas MOODLE disponíveis gratuitamente 

na Web.  

Na segunda etapa foi utilizado ainda como instrumento de coleta de dados um 

roteiro com a técnica de avaliação de usabilidade Ensaio de Interação e um questionário 

que foi aplicado com os participantes da pesquisa. Um Ensaio de Interação consiste em 

uma simulação de uso do sistema da qual participam pessoas representativas de seu 

público-alvo onde são apresentadas algumas tarefas para o usuário realizá-las (CYBIS, 

2000). Para a aplicação do ensaio de interação e questionário foi selecionado uma 

amostra de cinco professores e a coleta de dados ocorreu na cidade de Garanhuns – PE. 

Após a coleta de dados com os participantes, foi realizada a avaliação heurística das 

funcionalidades do MOODLE tomadas para análise.  

Na terceira e última etapa os dados coletados através do ensaio de interação e 

questionário foram analisados e classificados quanto ao seu grau de usabilidade de 

acordo com o método de avaliação heurística. Para os problemas encontrados foram 

sugeridas melhorias para sua interface através de wireframes11.  

 

3.2 Universo da pesquisa  

                                                   
11 Wireframe é um rascunho de uma tela específica que posiciona a informação e a navegação, incluindo-

se aí agrupamento, ordem e hierarquia do conteúdo (MEMORIA, 2005). 

Planejamento da 
Pesquisa 
 

•Revisão da Literatura; 

•Escolha do público-alvo; 

•Definição da metodologia 
de pequisa. 

Desenvolvimento 
 

•Obtenção da amostra de 
usuários; 

•Ensaio de Interação; 

•Questionário. 

•Avaliação Heurística.  

Resultados 
 

•Análise dos resultados; 

•Classificação dos dados; 

•Wireframes. 
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 A escolha do universo da pesquisa utilizou os seguintes critérios: a) professores 

que desejam montar cursos EaD utilizando os recursos disponíveis na plataforma 

MOODLE para acompanhamento dos seus alunos no contexto educacional; b) 

professores graduados ou em graduação em andamento em cursos de ensino superior.  

Para a escolha da mostra de participantes optou-se pelo método amostragem por 

cotas. Esse tipo de amostragem caracteriza-se por ser um tipo de amostra não 

probabilística na qual o pesquisador seleciona uma amostra para refletir a população em 

geral com relação a uma ou mais variáveis especificas consideradas importantes para o 

estudo (PARKER; RICHARD, 2000). 

Para a aplicação tanto do ensaio de interação quanto do questionário foi 

selecionado uma amostra de cinco professores que atuam em instituições de ensino da 

rede pública e particular do município de Garanhuns-PE. Nesse sentido, fizeram parte 

desta amostra profissionais das áreas de Recursos Humanos e Tecnologia da 

Informação, Licenciaturas e Ciências Agrárias que até então não tinham utilizado o 

MOODLE em atividades de EaD mas que tinham interesse em criar salas virtuais na 

plataforma.  

 

3.3 Ensaio de interação  

 

Nielsen (1993) argumenta que durante uma avaliação de usabilidade os mesmos 

problemas tendem a se repetirem a partir do quinto usuário. Com base nessa conclusão, 

o ensaio de interação foi realizado com cinco participantes definidos como o público-

alvo da pesquisa. Os passos a serem realizados durante um Ensaio de Interação 

consistem em: a) Solicitar ao usuário a execução de uma tarefa pré-determinada no 

sistema; b) Analisar a interação do usuário com o sistema (anotações do aplicador da 

inspeção e gravação em vídeo podem ser feitas para enriquecer os dados durante o 

processo), c) Uma vez coletados os dados, passa-se para sua análise buscando dados 

relevantes que comprovem ou não hipóteses anteriormente estabelecidas.  

Conforme Cybis (2000) a montagem de um ensaio de interação pressupõe 

inicialmente uma etapa de análise preliminar para conhecer o software e seus atributos 

ergonômicos. As outras atividades consistem na obtenção da amostra de usuários, 

realização de ajustes nos cenários para adaptá-los aos usuários participantes da amostra, 
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planejamento dos ensaios, realização dos ensaios e finalmente, análise e interpretação 

dos dados obtidos como pode ser observado na figura 3. 

 

Figura 4 - Etapas da montagem de um ensaio de interação 

 

3.4 Questionário  

 

O questionário foi desenvolvido com o objetivo de coletar dados sobre o perfil 

do usuário e conhecer as suas percepções relacionadas à sua interação com o MOODLE. 

Um questionário é utilizado para obter informações a cerca do público a que se destina, 

as questões são as mesmas para todas as pessoas e contém questões que visam atender a 

finalidades especificas da pesquisa, o anonimato nesse método é garantido (BARBOSA; 

SILVA, 2010).  

O questionário aplicado é composto por seis sessões: a primeira, chamada 

“Informações gerais”, contém questões abertas e fechadas com o objetivo de traçar o 

perfil do usuário (idade, sexo, área de atuação, grau de instrução). A segunda sessão, 

chamada de “Experiência com o computador e uso da internet”, também era composta 

por questões fechadas e do tipo múltipla escolha buscou caracterizar o nível de 

conhecimento em informática dos participantes, a terceira chamada de “Experiência do 

usuário” composta de questões abertas e fechadas visa averiguar o nível de experiência 

dos participantes da pesquisa com relação ao uso do MOODLE.  
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A Quarta e última sessão designada “Usabilidade do MOODLE” tem o intuito 

de conhecer o grau de satisfação dos participantes com relação ao sistema. A quinta 

sessão “Criação e organização de um curso no MOODLE” composta de questões 

abertas e fechadas, teve como objetivo coletar informações sobre a experiência dos 

participantes no processo de criar e organizar um curso na plataforma, a sexta e última 

sessão “Pontos positivos e negativos” de caráter dissertativo teve como propósito que o 

usuário explicitasse no mínimo três pontos positivos e três pontos negativos encontrados 

durante sua interação com a interface do sistema.  

 

3.5 Avaliação Heurística 

 

 O método de avaliação heurística é um método analítico que visa 

identificar problemas de usabilidade conforme um conjunto de heurísticas ou diretrizes 

(NIELSEN, 1994), aos problemas detectados são atribuídos graus de severidade. A 

avaliação heurística foi realizada com o objetivo inspecionar se as funcionalidades do 

MOODLE com relação ao processo de criar, organizar e configurar um curso estão de 

acordo com o seu propósito. O roteiro para avaliação heurística consistiu em três etapas 

como ilustra a figura 4.  

 

Figura 5 - Etapas da Avaliação Heurística 

 

Na primeira etapa a interface foi percorrida para a identificação de problemas de 

usabilidade com o objetivo de constatar se os problemas encontrados pelos participantes 

conferem com os encontrados pela pesquisadora durante a avaliação heurística. Os 

problemas encontrados tanto pelos participantes quanto avaliadora foram registrados 

para posteriormente serem analisados.  

Avaliação da 
Interface 

Discussão  

Apresentação 
dos resultados 
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Na etapa de discussão, os problemas de usabilidade encontrados na avaliação da 

interface foram classificados conforme o conjunto de 10 heurísticas propostas por 

Nielsen (1994) e a cada problema foi atribuído um grau de severidade. A apresentação 

dos resultados consistiu na exposição dos problemas identificados e classificados 

quanto à heurística e grau de severidade, ainda nesta etapa foram feitas recomendações 

para a melhoria da interface. 
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4. Resultados 
 

Nesta seção, descrevem-se os resultados obtidos com o ensaio de interação e o 

questionário e avaliação heurística. O objetivo dessa análise é avaliar as principais 

características de funcionamento do MOODLE nas tarefas relativas a criar, configurar e 

organizar um curso e como o usuário se comporta durante a sua interação com o 

sistema.  

 

4.1 Ensaio de Interação  

 

Inicialmente foram apresentados aos participantes os principais recursos 

(cenários) do MOODLE12 e em seguida as tarefas a serem realizadas: a) Criar um curso; 

b) Inserir um usuário dentro do curso criado, c) Ativar edição (torna possível a edição 

do bloco ou item); d) Acrescentar a atividade Fórum no curso criado. Os parâmetros 

utilizados para análise pode ser visualizados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Relação entre a tarefa e a ação correta a ser realizada pelo usuário 

Tarefas Ação correta a ser realizada 

Criar um curso  Clicar em “Administração do site”, localizar e clicar na opção 

“Cursos”, clicar em “Acrescentar/modificar cursos”, clicar no botão 

“Criar um novo curso” preencher no formulário os campos 

obrigatórios “Nome completo (do curso)” e “nome breve” e clicar 

no botão “Salvar mudanças” para finalizar. 

Inserir usuário no curso 

criado 

Clicar em “Administração do site”, localizar e clicar na opção 

“Usuários”, localizar e clicar na opção “Contas”, localizar e clicar na 

opção “Acrescentar novo usuário”, preencher os campos 

obrigatórios do formulário e clicar em “Atualizar perfil”. 

Ativar edição  Clicar no botão “Ativar edição” ou em “Administração do site” 

clicar em “Ativar edição”. 

                                                   
12Sala virtual previamente criada e disponível em: 

http://educacaoeadupe.freewebclass.com/course/view.php?id=2 

http://educacaoeadupe.freewebclass.com/course/view.php?id=2
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Acrescentar a atividade 

Fórum (para a realização 

desta tarefa a edição 

precisa estar ativada) 

Clicar no Menu “Acrescentar atividade”, selecionar e clicar na lista 

mostrada a opção “Fórum”, preencher no formulário os campos 

obrigatórios “Nome do Fórum” e “Introdução ao Fórum” e clicar em 

“Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar” para finalizar. 

 

Para análise e classificação dos dados obtidos com o ensaio de interação 

utilizaram-se dois procedimentos: gravação da interação do usuário com o sistema, 

utilizando o software de captura de tela do computador Ashampoo Snap 513 e um roteiro 

com quatro perguntas baseado no método Verbalização Simultânea abordada por Cybis 

(2003). Esse método consiste em solicitar aos usuários que além de executarem a tarefa, 

também comentem o que estão pensando enquanto a executam.  

As perguntas referente ao roteiro do método Verbalização Simultânea são: 1ª 

“Conte-me o que você está pensando?”, 2ª “Quais suas dificuldades?”, 3ª “Quais os 

pontos positivos/facilitadores?” e 4ª “Encontrou o que procurava?”. Os comentários 

feitos pelos participantes foram anotados para que depois fossem analisados. Os 

resultados obtidos com o ensaio de interação pode ser observado nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 5 - Porcentagem das tarefas completadas com sucesso 

Tarefa  Tarefas completadas com sucesso 

Criar um curso 
100 % 

Inserir usuário no curso criado 
80% 

Ativar edição 
100 % 

Acrescentar a atividade Fórum  
80 % 

 

A tabela 5 acima mostra a porcentagem de usuários que completaram a tarefa 

com sucesso, ou seja, cujos objetivos foram atingidos em sua totalidade. De acordo com 

as porcentagens apresentadas, percebe-se que duas tarefas foram parcialmente 

completadas, não atingindo o resultado esperado de 100%. Apenas 1 participante,  

                                                   
13 Disponível em http://www.ashampoo.com/en/usd/pin/0624/Multimedia_Software/Ashampoo-Snap-5. 

http://www.ashampoo.com/en/usd/pin/0624/Multimedia_Software/Ashampoo-Snap-5
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representando 20% do total não realizou as tarefas correspondentes a inserir usuário e 

acrescentar a atividade Fórum no sistema. 

A tabela 6 mostra o tempo individual dos usuários cronometrado durante a 

realização das tarefas, mesmo sendo solicitados que executassem apenas as tarefas do 

roteiro, os usuários exploraram todos os recursos, links e janelas de cada tarefa. De 

maneira geral, foi observado que as tarefas que levaram mais tempo para serem 

concluídas pelos participantes foram o preenchimento dos formulários e cadastramento 

de um usuário no curso criado. As tarefas que foram executadas rapidamente consistiam 

em criar um curso e acrescentar a atividade solicitada (fórum). 

 

Tabela 6 - Tempo de realização da tarefa por usuário 

Usuário Tempo de Execução do Ensaio de Interação 

1 80 min 

2 60 min 

3 14 min 

4 15 min 

5 34 min 

  

A tabela 7 é resultado dos dados coletados através da visualização dos vídeos e 

das respostas obtidas com o roteiro de Verbalização Simultânea durante o ensaio de 

interação. Para a coleta dos dados, enquanto os participantes realizavam as tarefas 

solicitadas era pedido que eles expusessem suas opiniões a cerca das suas dificuldades e 

facilidades a cerca do uso do sistema.  

 

Tabela 7 – Dados coletados durante o ensaio de interação através do roteiro de Verbalização Simultânea  

Usuário Desempenho durante as tarefas  

1 Apresentou dificuldade em entender as nomenclaturas/termos técnicos, recorreu ao 

menu ajuda do sistema nas tarefas de criar um curso e acrescentar atividade. 

Concluiu as tarefas com sucesso. 
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2 Apresentou dificuldade em entender as nomenclaturas/termos técnicos, teve dúvidas 

durante a realização de todas as tarefas, mas preferiu não usar o menu ajuda do 

sistema, quando foi perguntado o porque, ele respondeu que não adiantava usar a 

ajuda porque não entendia o que estava escrito. Ativou a edição do curso e percebeu 

que ela era pré-requisito para se acrescentar atividades. Concluiu as tarefas com 

sucesso. 

3 Apresentou dificuldade em entender as nomenclaturas/termos técnicos do sistema. 

Concluiu as atividades com sucesso.  

4 Apresentou dificuldade em entender as nomenclaturas/termos técnicos. O usuário 

concluiu apenas duas das quatro tarefas com sucesso: criar um curso e ativar edição. 

5 Recorreu ao menu ajuda do sistema durante o processo de acrescentar atividade. 

Teve dificuldade em entender o que seria ou não obrigatório nos formulários, só foi 

entender quando no final do formulário havia uma “legenda” apontando que os 

campos com o símbolo asterisco (*) e de cor vermelha são campos obrigatórios. 

Durante a realização relatou que as telas do sistema são parecidas e que isso facilitou 

para ela completar todas as tarefas. Concluiu as tarefas com sucesso.  

  

Com os dados obtidos conclui-se que a maior dificuldade encontrada pelos 

participantes é a falta de compreensão dos termos técnicos e nomenclaturas apresentada 

pelo sistema. Essa análise é importante para a pesquisa, pois com essas informações é 

possível sugerir melhorias da interface para uma melhor adequação do sistema ao perfil 

do usuário. 

 

4.2 Questionário  

 

Após o ensaio de interação foi aplicado o questionário com os participantes. O 

objetivo do questionário é coletar dados sobre o perfil do usuário e sobre a usabilidade 

do sistema. A classificação dos dados consistiu em duas etapas: caracterização do 

usuário e usabilidade do MOODLE.  

 

4.2.1 Caracterização do usuário 
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Para a caracterização do usuário buscou-se traçar o perfil do usuário (idade, 

sexo, área de atuação, grau de instrução), fazer um levantamento do nível de 

conhecimento em informática dos participantes e averiguar o nível de experiência dos 

participantes da pesquisa com relação ao uso do MOODLE.  Quanto à idade dos 5 

participantes, 4 têm entre 19 e 26 anos e  apenas 1 tem idade superior a 50 anos.  Com 

relação ao grau de instrução, 4 são discentes de cursos de ensino superior e 1 tem curso 

superior completo com especialização como mostra a tabela 8. 

 

 Tabela 8 – Grau de instrução dos participantes conforme instituição de ensino e curso  

Participante Grau de instrução Instituição Curso  

1 Estudante de graduação  Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE) 

Letras 

2 Estudante de graduação  Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE) 

Zootecnia 

3 Estudante de graduação  Universidade de Pernambuco 

(UPE) 

Administração 

Pública 

4 Estudante de graduação Universidade Norte do 

Paraná (UNOPAR) 

Recursos Humanos 

5 Pós – graduação  Universidade de Pernambuco 

(UPE) 

Letras 

 

Quanto ao nível de conhecimento em informática, 4 participantes afirmaram 

possuir conhecimento básico em informática e 1 afirmou ter conhecimento 

intermediário. Com relação à experiência com o computador e uso da Internet, os 5 

participantes afirmaram possuir computador conectado a Internet e 4 participantes 

acessam a Internet de Casa e apenas 1 acessa de Lan Houses. Os 

equipamentos/dispositivos que mais utilizam são: Computador (5 participantes), 

Notebook (5 participantes), Tablet (1 participante), Modem (3 participantes), Impressora 

(4 participantes), Microfone (computador/notebook) (2 participantes), Pen drive (5 

participantes), Data show (3 participantes), Web Cam (2 participantes), câmera digital 

(3 participantes) e aparelho de DVD (5 participantes).  

No que se refere aos softwares e recursos utilizados com maior frequência pelos 

participantes esses utilizam: processadores de texto (3 participantes), jogos de 

computador (5 participantes), email (4 participantes), download de arquivos (4 
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participantes) e upload de arquivos em um site (2 participantes). É relevante ter 

informações a respeito de qual o conhecimento em informática, 

equipamentos/dispositivos e quais softwares e/ou recursos os participantes utilizam, 

pois, o usuário precisa ter conhecimentos prévios em informática antes de criar e 

organizar uma sala virtual MOODLE.  

Para a questão referente ao uso do MOODLE, os cinco participantes 

responderam que nunca o tinham utilizado antes. A tabela 9 mostra as respostas da 

questão 4.1 do questionário onde foi perguntado em que atividades os participantes 

poderiam utilizar o MOODLE.  

 

Tabela 9 – Respostas dos usuários a questão “Em que atividades você utiliza ou poderia utilizar o 
MOODLE?”. 

Participante Resposta 

1 “Usaria em disciplinas semi-presenciais para alunos de ensino médio”. 

2 “Não usaria em nenhuma situação por não saber usá-lo”. 

3 “Utilizaria para formar grupos de estudo ...”. 

4 “Utilizaria como forma de aproximar o professor e aluno”. 

5 “Não vi necessidade em utilizar, pois é uma área difícil para mim que não tem 

afinidade com tecnologia”. 

 

4.3 Usabilidade do MOODLE 

 

As respostas a seguir são referentes à sessão do questionário “Usabilidade do 

MOODLE” com o objetivo de conhecer o grau de satisfação dos participantes com 

relação ao sistema. Quanto às nomenclaturas dadas às janelas, tópicos e botões 3 dos 

participantes afirmaram que essas não são de fácil compreensão, 4 dos participantes 

classificaram a forma e tamanho das letras como fáceis de ler, 5 participantes afirmaram 

que os realces (ícones, cores, etc.) disponíveis são suficientes. A tabela 10 mostra as 

respostas da questão 4.6 do questionário onde foi perguntado ao participante se utilizar 

o sistema foi fácil ou difícil, o participante tinha que marcar a opção que lhe fosse 

conveniente e justificar sua resposta.   
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Tabela 10 - Respostas dos usuários a questão “utilizar o ambiente é:” 

Participante  Resposta 

1 “Fácil, devido à organização dos itens que compõem o sistema”. 

2 “Difícil, por não conhecer o sistema e por não saber usá-lo”. 

3 “Difícil, pois não o utilizo”. 

4 “Fácil, porque é dinâmico”. 

5 “Fácil, porque tenho um pouco de conhecimento no uso de computador”. 

 

Com relação ainda a tabela 10, acredita-se que a facilidade apontada nas 

respostas de 3 participantes, se dá pelo do sistema apresentar padrões de consistência na 

sua interface, ou seja, os botões, formulários e tópicos de atividades têm a mesma 

aparência . Na interface consistente, os menus, os comandos de entrada, as exibições de 

informação e as funções têm a apresentação visual e o comportamento idênticos 

(FERREIRA; NUNES, 2011). 

A tabela 11 mostra a média de tempo relatado pelos participantes com relação à 

pergunta “Quanto tempo você levou para aprender a utilizar o sistema e seus recursos 

durante o seu uso?”. É importante ressaltar que os dados coletados nessa tabela referem 

à percepção individual de tempo do participante no momento do preenchimento do 

questionário.  

 

Tabela 11 - Estimativa de tempo para aprendizado do uso do MOODLE informado pelos participantes 

Estimativa de tempo Quantidade de participantes 

5 |- 10min 3 

15 |- 30 min 2 

 

Com relação às respostas para as questões sobre o processo criar e organizar um 

curso no MOODLE, 4 participantes afirmaram que as tarefas podem ser executadas de 

maneira rápida e/ou lógica e 3 participantes garantiram que o número de etapas para a 

realização de uma tarefa é pequena.   
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A figura 6 mostra as respostas obtidas com relação à pergunta “o ambiente 

sempre apresenta possíveis soluções quando um erro ocorre?”. Esta pergunta de 

múltipla escolha teve o objetivo de identificar se quando ocorre um erro é fornecida 

uma solução para que o usuário retome a navegação sem nenhum prejuízo na realização 

das tarefas. Nessa parte do questionário buscou-se analisar se durante a realização das 

tarefas solicitadas o MOODLE apresentou erros e se para eles eram apresentadas 

possíveis soluções, vale salientar que os dados coletados mostram as percepções 

individuais dos participantes a cerca do tratamento de erros do sistema. 

 

 

Figura 6 - Respostas dos participantes com relação à ocorrência de erros no MOODLE 

 

Para a questão onde foi perguntado se o número de informações apresentado na 

tela apresenta instruções suficientes tornando fácil o entendimento do sistema, 3 

participantes dos participantes afirmaram as informações apresentadas são suficientes, 1 

participante marcou a opção raramente e 1 marcou a opção nunca.   

Na questão “o sistema disponibiliza um menu de “ajuda” para que possa auxiliar 

o usuário se estiver com alguma duvida sobre a ferramenta?”, 4 participantes afirmaram 

que sim e apenas 1 marcou que  o  sistema não tem essa opção.  

A tabela 11 mostra as respostas referentes à questão 5.6 do questionário onde foi 

perguntado ao participante se ele ficasse algum tempo sem utilizar o sistema, na 

próxima vez que fosse utilizá-lo seu seria fácil ou difícil, o participante tinha que marcar 

a opção que lhe fosse conveniente e justificar sua resposta.  

 

40% 

40% 

20% 

sempre 

raramente 

nunca 
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Tabela 11 – Respostas dos usuários a questão 5.6 do questionário 

Participante  Resposta 

1 “Fácil, não esqueceria e não teria problemas porque já tive acesso a um 

parecido,”. 

2 “Fácil, porque o sistema apresentará a mesma interface”. 

3 “Difícil, por não ter conhecimento na área de informática”. 

4 “Fácil, porque ele possuir conteúdo dinâmico”. 

5 “Fácil, porque usei um sistema parecido no curso de graduação”. 

 

Para as respostas que mais se repetiram da questão aberta da sessão “Pontos 

positivos e negativos” do questionário apresentam-se os resultados: Como pontos 

positivos 3 dos participantes classificaram o sistema como fácil de usar e 2 não 

quiseram opinar. A facilidade apontada pelos participantes se deu pelo fato do site fazer 

uso de migalhas14 (exemplificada pela figura 7) fazendo com que o usuário se oriente 

conforme sua posição na navegação das páginas. Como pontos negativos, 3 

participantes classificaram a linguagem do sistema como difícil de entender, 1 

participante achou a aparência do sistema pouco atrativa e 1 participante não quis 

opinar.  

 

Figura 7 – Exemplo de migalha no MOODLE 

 

4.3 Avaliação heurística de Nielsen (1994) 
 

Neste trabalho a avaliação restringiu-se as tarefas propostas aos participantes. A 

avaliação heurística realizada teve como propósito investigar se os problemas de 

usabilidade apontados pelos participantes são os mesmos apresentados durante essa 

                                                   
14 Migalha também conhecida como Breadcrumbs (do inglês) ou navegação estrutural  é uma técnica de 

construção de interface que permite mostrar a localização do usuário no contexto da hierarquia do site. As 

migalhas só lhe mostram o caminho da página inicial até onde você está no presente momento (KRUG, 

2008).  
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avaliação. Este método de avaliação é baseado no julgamento da avaliadora. Nessa fase, 

percorreu-se a interface do MOODLE, relacionado os princípios de usabilidade 

(heurísticas) aos problemas detectados classificando-os conforme o grau de severidade. 

Durante a avaliação heurística foi encontrado um total de seis problemas. 

As heurísticas que obtiveram mais problemas foram: Heurística 1 - Visibilidade 

de Status do Sistema (2 problemas), Heurística 2 - Relacionamento entre a interface do 

sistema e o mundo real (2 problemas), Heurística 6 -  Reconhecimento em vez de 

relembrar (1 problema), Heurística 10 - Ajuda e documentação (1 problema). Quanto ao 

grau de severidade dos problemas, 3 foram classificados como grave, 2 problemas como 

simples de serem reparados e 1 considerado catastrófico onde sua reparação deve ser 

imediata. A análise dos seis problemas encontrados durante a avaliação será discutida 

na seção 4.3.1. 

 

4.3.1 Análise dos dados da avaliação heurística  

 

Esta seção apresenta a análise dos seis problemas de usabilidade encontrados 

durante a avaliação heurística. É importante salientar que os problemas encontrados 

durante o ensaio de interação são também os mesmos identificados na avaliação 

heurística.  

Os resultados das duas avaliações foram comparados pela avaliadora e os 

problemas de usabilidade encontrados foram classificados de acordo com o conjunto de 

10 heurísticas, ainda foi dado um grau de severidade aos problemas e posteriormente 

atribuída uma recomendação para sua possível solução, como pode ser visto a seguir: 

Problema 1: O usuário ao realizar sua identificação com nome de usuário e 

senha como mostra a figura 8 é direcionado para a página inicial do MOODLE 

conforme a figura 9. A interface da página inicial não deixa claro o objetivo do site e 

não há indicação para o usuário sobre quais recursos estão disponíveis nele.  
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Figura 8 – Tela para identificação do usuário 

 

Este erro, de acordo com as observações realizadas, corresponde a Heurística 1 – 

Visibilidade e Status do sistema, classificado com grau de severidade 2 (problema de 

baixa prioridade - pode ser reparado). A recomendação para esse problema é que seja 

apresentada ao usuário na página inicial uma visão ampla da estratégia pedagógica do 

MOODLE e das suas funcionalidades.  

 

 

Figura 9 – Página inicial do MOODLE 
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Problema 2: No formulário para a configuração do curso e para inserção de 

atividade (Fórum) existem palavras e/ou frases de interpretação ambígua tornando o seu 

preenchimento demorado devido ao usuário não conseguir identificar com clareza a 

informação que se pede, problema que também foi apontado pelos participantes durante 

o ensaio de interação. No formulário da seção para criar e configurar um novo curso o 

problema identificado corresponde ao rótulo do campo “Nome completo” (figura 10). O 

rótulo desse campo dá a impressão que este se refere ao nome completo para cadastro 

do usuário, e não para o cadastro do nome completo do curso que é o objetivo. 

 

 

Figura 10 – Campo “Nome completo” do formulário para criar um novo curso  

 

. Para inserir um novo fórum é disponibilizado um formulário que permite 

configurar a apresentação dessa atividade para o usuário. A figura 11 mostra o problema 

encontrado no formulário para acrescentar a atividade Fórum. Quando o campo de 

preenchimento obrigatório “Nome do Fórum” do formulário é deixado em branco, é 

retornada para o usuário a mensagem “Inserir um valor”, este aviso não informa com 

precisão que tipo de informação que deve ser preenchida corretamente. 

 

 

Figura 11 – Feedback referente ao preenchimento de campo obrigatório 

 

Os formulários apresentados nas figuras 10 e 11 são de contextos diferentes, mas 

apresentaram o mesmo problema relativo à Heurística 2 - Relacionamento entre a 
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interface do sistema e o mundo real, classificado com grau de severidade 3 - Grave 

(Problema de alta prioridade - deve ser reparado). Recomenda-se para solucionar este 

problema a substituição das palavras e/ou frases que não fazem sentido para o usuário 

por nomenclaturas mais compreensíveis e contextualizadas com sua realidade. 

Problema 3: Durante o processo de criar um novo curso ocorreu um erro e sua 

descrição é mostrada em inglês conforme mostra a figura 12. Este erro é relativo à duas 

heurísticas diferentes: Heurística 2 - Relacionamento entre a interface do sistema e o 

mundo real classificado e Heurística 9 - Ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e 

recuperar de erros, classificado como grau, ambos classificados com grau de severidade 

3 - Grave (Problema de alta prioridade - deve ser reparado). 

 

Figura 12 – Mensagem de erro do MOODLE 

 

Esse problema pode dificultar a compreensão ou a resolução do problema para o 

usuário menos familiarizado com o idioma. Para que não haja esse tipo de desconforto, 

recomenda-se que os erros, quando ocorrerem seja traduzido para a língua nativa do 

usuário. No caso dessa avaliação, recomenda-se a tradução dos erros para a língua 

portuguesa. 

Problema 4: Para os preenchimento dos formulários para criação, configuração 

e inserção de atividade em um curso ao longo do sistema foi usado como critério que os 

usuários preenchessem apenas os campos obrigatórios, mas a legenda que identifica 

quais campos são de preenchimento obrigatório só é exibida no final da página (figura 

13).  

Como os formulários disponibilizados são muito grandes, os usuários têm de 

utilizar a barra de rolagem vertical para visualizarem o fim do formulário o que não 

identifica de imediato o que é um campo obrigatório. Este problema faz referência à 
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Heurística 1 - Visibilidade de Status do Sistema, classificada com grau de severidade 2 - 

Simples (Problema de baixa prioridade - pode ser reparado). Recomenda-se a 

possibilidade da legenda ser colocada em uma área mais visível do site, como por 

exemplo, o topo da página. 

 

 

Figura 13 – Legenda de campos obrigatórios em um formulário no MOODLE 

 

Problema 5: O site não possui uma seção específica de “Ajuda” ou de 

“FAQ”15·. A ajuda é identificada pelo ícone de uma interrogação e é disponibilizada em 

todos os campos de cada formulário e seção do site como pode ser visto na figura 14 e 

15. Para tirar alguma dúvida com relação à realização de alguma tarefa no sistema, o 

usuário tem de clicar no ícone correspondente ao campo que deseja examinar, ler seu 

conteúdo e realizar a ação sugerida.  

 

Figura 14 – Ajuda da seção para criar um novo curso 

                                                   
15Frequently Asked Question do inglês, que significa “Perguntas mais frequentes”. O FAQ é uma 

compilação de perguntas frequentes acerca de um determinado tema. 
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Figura 15 – Ajuda da seção para acrescentar atividade 

 

Percebeu-se tanto no ensaio de interação quanto na avaliação heurística que este 

processo gera certa insatisfação no usuário, já que muitas vezes a informação fornecida 

pelo sistema não é clara o suficiente. Este problema é relativo à Heurística 10 - Ajuda e 

documentação, classificado com grau de severidade 4 - Catastrófico (Muito grave, deve 

ser reparado de qualquer forma). Como recomendação, sugere-se que seja criada uma 

seção de ajuda ou um FAQ na página inicial apresentando uma breve descrição de seus 

recursos para que os usuários entendam quais são e como estes funcionam. 

Problema 6: O modo de edição permite personalizar a disposição dos blocos, as 

configurações de curso e/ou inserir novos recursos. Ao clicar no botão “Ativar Edição” 

(figura 16) ficam visíveis em toda página ícones que antes não eram possíveis ser 

visualizados.  

 

 
Figura 16 – Botão “Ativar edição” do MOODLE 

 

Para que o usuário acrescente a atividade Fórum é necessário que a edição do 

MOODLE esteja ativada. O modo de edição permite personalizar configurações e 

inserir novos recursos. A opção “Ativar edição” não deixa claro o objetivo da sua 

função, o usuário é forçando a se lembrar de que toda vez que for acrescentar algum 

recurso ou personalizar suas configurações deve acioná-la.  Veja o exemplo do modo 

edição ativado na figura 17.  
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Figura 17 – Modo de edição do MOODLE 

 

Este problema é relativo à Heurística 6 – Reconhecer em vez de relembrar, 

classificado com grau de severidade 3 - Grave (Problema de alta prioridade - deve ser 

reparado).  Para a resolução desse erro, recomenda-se retirar o botão “Ativar edição” e 

permitir que a edição seja realizada diretamente nos campos sem a necessidade desse 

processo ser intermediado por um botão específico como é o que ocorre atualmente. 

 

4.4 Discussão das recomendações para interface 

 

Com base na análise dos problemas de usabilidade encontrados e nas 

recomendações para melhoria da interface discutidas na seção anterior foram 

produzidos wireframes16.  Neste trabalho os wireframes têm como proposta auxiliar o 

entendimento das sugestões de melhoria descritas e também apresentar aos 

desenvolvedores quais elementos da interface necessita de correção. É importante 

salientar que as indicações de melhoria limitam-se aos problemas encontrados nos 

recursos tomados para análise.   

 

4.1 Wireframes 

 

Para a página inicial foram definidos dois botões: um com o rótulo “Sobre” e o 

outro “Ajuda” como mostra a figura 18. Ao clicar no botão “Sobre” (figura 19) o 

usuário seria direcionado para uma nova seção do site onde por meio de conteúdos 

multimídia (infográficos, textos ou vídeos) teria uma breve descrição dos recursos 

disponíveis e uma visão geral de suas possibilidades de uso no MOODLE. Ao clicar no 

botão “Ajuda” (figura 20) o usuário seria direcionado para uma nova seção onde 

encontraria tutoriais em forma de texto, diagramas ou vídeos ensinando como usar os 

recursos ou solucionar um determinado problema. 

                                                   
16 Wireframe é rascunho de uma tela específica que posiciona a informação e a navegação, incluindo-se aí 

agrupamento, ordem e hierarquia do conteúdo (MEMORIA, 2005).    
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Figura 18 - Wireframe da página inicial 

 

 

Figura 19 – Seção “Sobre” no MOODLE 

 

  A proposta dispõe ainda de um espaço para enquete na página inicial (veja 

novamente a figura 18) visando à possibilidade de que as respostas coletadas sirvam 

posteriormente como base para a construção de um FAQ. 
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Figura 20 – Seção “Ajuda” no MOODLE 

 

Para os problemas referentes às nomenclaturas dos formulários, para criar e 

inserir atividades propõe-se a reestruturação das informações tornando-as mais 

detalhadas, simples e diretas. No formulário correspondente ao processo de criar um 

novo curso, substituiu-se a descrição do campo “Nome completo” por “Nome completo 

do curso” conforme mostra a figura 21, visto que os usuários confundiam a informação 

preenchendo o campo com o seu nome completo ao invés de informar o nome completo 

do curso. 

 

Figura 21 – Novo rótulo do campo do formulário para criar um novo curso 
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No formulário para acrescentar a atividade Fórum, substituiu-se a palavra 

“Inserir um valor” por “Este campo não pode ser deixado em branco” (figura 22) por se 

tratar de um campo de preenchimento obrigatório.   

 

Figura 22 – Novo rótulo para o feedback do campo obrigatório do formulário 

 

Com base nas observações realizadas no ensaio de interação e na avaliação 

heurística, a substituição do rótulo desse campo se faz necessária já que a mensagem 

“Inserir um valor” não é interpretada da forma correta pelos usuários como foi discutido 

na subseção “Análise dos dados da avaliação heurística”, figura 11. Como os 

formulários são muito longos, propõem-se ainda que a legenda informando que existem 

neles campos obrigatórios fique localizada em uma área visível. Nesse caso, a legenda 

que ficava no final do formulário passou para o seu inicio conforme exemplifica a figura 

23. 

 
Figura 23 – Nova localização da legenda indicativa de campos obrigatórios no formulário 
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Para o botão “Ativar edição” recomenda-se a sua exclusão e propõe – se que a 

edição das configurações sejam realizadas diretamente nos campos ou seções da 

interface sem a necessidade do intermédio desse botão para realizar incluir atividades, 

personalizar a interface ou fazer alterações nos blocos de informação, como exemplifica 

a figura 24.  

 

 

Figura 24 – Wireframe da edição dos campos e seções do MOODLE 
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5. Considerações finais 

 

Neste trabalho foram discutidos os métodos tomados para avaliação das ferramentas 

mais comuns do processo de criar, organizar e configurar uma sala virtual no MOODLE 

disponibilizado em um site Web. Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados: 

um questionário com o objetivo de colher informações sobre a satisfação do usuário 

com relação ao sistema e as técnicas de avaliação de usabilidade Ensaio de Interação e 

Avaliação Heurística onde foi possível obter informações de como os usuários 

interagem no processo de criar, organizar e configurar uma sala virtual no MOODLE na 

Web. 

Os participantes da pesquisa foram constituídos por 5 professores com ensino 

superior completo e/ou com curso de graduação em andamento, que espontaneamente 

participaram da avaliação de usabilidade e responderam o questionário utilizado na 

pesquisa. Através dos dados coletados por meio da técnica de avaliação de usabilidade 

Ensaio de Interação, do método verbalização simultânea (durante o ensaio de interação) 

e do questionário composto por questões abertas e fechadas, foi possível conhecer as 

impressões do usuário com relação aos atributos de usabilidade do MOODLE. 

A coleta dos dados durante a execução das atividades teve como propósito 

responder a questão da pesquisa: “Qual o nível de usabilidade das ferramentas do 

MOODLE com relação ao seu uso nas tarefas relativas ao processo de criação, 

organização e gerenciamento de uma ou mais disciplinas de cursos virtuais criados na 

Web”. 

Os resultados obtidos a cerca do desempenho das avaliações de usabilidade 

apresentaram que, os participantes da pesquisa nunca tinham utilizado o MOODLE e 

que 4 dos 5 cinco participantes afirmaram possuir conhecimento básico em informática, 

foi importante averiguar o nível de conhecimento em informática, pois, o usuário 

precisa ter conhecimentos prévios em informática antes de criar e organizar uma sala 

virtual MOODLE.  

Durante o Ensaio de Interação apenas 1 participante  (20% do total) não realizou 

com sucesso as tarefas propostas, o que segundo a norma ISO 9241:11 não compromete 

a eficiência e eficácia do sistema. Foi observado que a principal dificuldade encontrada 

pelos participantes acarretando na falha de execução de algumas tarefas consistiu na 
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falta de compreensão das nomenclaturas e termos técnicos apresentados pelo MOODLE 

e foi observado ainda que os usuários demoram muito tempo para realizar uma tarefa 

devido ao fato de o sistema fazer uso de uma linguagem familiarizada com o contexto 

do usuário. 

Referente aos dados coletados com o questionário com relação às respostas para 

as questões sobre o processo criar e organizar um curso no MOODLE, os participantes 

afirmaram (total de 4 participantes) participantes afirmaram que as tarefas podem ser 

executadas de maneira rápida e/ou lógica e 3 participantes garantiram que o número de 

etapas para a realização de uma tarefa é pequena.  Foi aplicada ainda uma avaliação 

heurística onde foi encontrado 6 problemas  de usabilidade que também foram 

identificados no Ensaio de Interação que consistem basicamente na comunicação entre 

sistema e usuário.  

Na avaliação heurística, para os problemas encontrados e comparados com os 

resultados do Ensaio de Interação, foi proposto recomendações para modificação para 

melhoria da interface, para tal foram produzidos wireframes com o objetivo de auxiliar 

o entendimento das sugestões propostas.  Pode – se concluir que os problemas de 

usabilidade identificados não interferem na execução direta das atividades, mas 

compromete a satisfação do usuário, fato constatado pelo número de comentários 

negativos registrados através do questionário e do método de verbalização simultânea 

durante o Ensaio de Interação.  

Este trabalho teve a intenção de provocar a reflexão a respeito da usabilidade das 

tarefas tomadas para análise e fornecer subsídios para o seu aprimoramento. Com este 

trabalho buscou-se avaliar a interface do MOODLE possibilitando assim a detecção e a 

solução dos problemas encontrados, a fim de que seus desenvolvedores possam 

produzir interfaces mais usáveis para seus usuários. 

Espera-se que esta pesquisa contribua para promover pesquisas para a constante 

melhoria das ferramentas do Moodle, proporcionando novos estudos na área de 

Interface Humano Computador – IHC, usabilidade e qualidade de softwares e de 

ambientes virtuais de aprendizagem. 

Como sugestão para trabalhos futuros, recomenda-se investigar também sob a 

perspectiva de professores a usabilidade do MOODLE com relação à inserção dos 

recursos Lição, Glossário e Questionário por essas ferramentas permitirem que o 
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professor ao criá-las possa avaliar a produção dos seus alunos dentro do próprio 

sistema. 
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APÊNDICE  

 

Apêndice A - Questionário aplicado com os participantes da pesquisa 

 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS – PE 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO  

  

QUESTIONÁRIO SOBRE USABILIDADE DO MOODLE 

Público – alvo: Professores 

(graduandos e/ou graduados) 

Total de participantes da pesquisa: 5 

1. Informações gerais 

Nome (opcional): ______________________________________________________ 

Idade: _______________________________________________________________ 

Sexo:   Masculino (   )               Feminino (   ) 

Área de atuação: 

Grau de instrução: 

(   ) 1º grau completo  

(   ) 1º grau incompleto 

(   ) 2º grau completo 

(   ) 2º grau incompleto 

(   ) Superior completo 

(   ) Superior incompleto 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

2.  Sua experiência com o computador e uso da internet 

2.1 Você possui computador conectado a Internet? 
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(   ) sim                                 (   ) Não 

2.2 Local de acesso a Internet: 

(   ) Casa 

(   ) Trabalho 

(   ) Escola 

(   ) Outros 

2.3 Marque a opção relativa ao seu conhecimento no uso do computador e internet: 

(   ) básico 

(   ) intermediário 

(   ) avançado 

2.4 Marque abaixo os equipamentos que você utiliza ou já utilizou (pode ser marcada 

mais de uma opção):(   ) computador 

(   ) notebook 

(   ) tablet 

(   ) scanner 

(   ) modem 

(   ) impressora 

(   ) microfone 

(   ) pen drive 

(  ) data show 

(   ) web cam 

(   ) câmera digital 

(   ) DVD 

2.5 Marque abaixo os programas que você utiliza ou já utilizou (pode ser marcada mais 

de uma opção): 

(   ) processadores de texto 
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(   ) jogos de computador 

(   ) email (Ex. Hotmail, gmail ...) 

(   ) download de arquivos (baixar arquivos para o seu computador) 

(   ) upload de arquivos (disponibilizar arquivos em um site) 

(   ) Outros 

3. Experiência do usuário  

3.1 Você já utilizou o MOODLE alguma vez? 

(   ) sim                      (   ) não 

3.2 Em caso de resposta afirmativa na questão anterior descreva sua experiência. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Reações do usuário no uso do MOODLE  

4.1 Em que atividades você utiliza ou poderia utilizar o MOODLE? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4.2 Os nomes dos botões e janelas são de fácil entendimento? 

(   )  Sim                    (   ) Não 

4.3 Quanto a forma e tamanho das letras: 

(   ) difíceis de ler               (   ) fáceis de ler 

4.4 Quanto aos realces (ícones, cores, letras, negrito) na tela: 

(   ) poucos 

(   ) suficientes 

(   ) exagerados 

4.5 Quanto a organização da informação: 

(   ) confusa 

(   ) muito clara 

(   ) suficiente 

4.6 Utilizar o sistema é (marque a opção e justifique sua resposta): 
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(   ) fácil _______________________________________________________ 

(   ) difícil _____________________________________________________ 

4.7 Quanto tempo levou para aprender a utilizar o sistema e seus recursos (marque sua 

resposta abaixo e descreva quanto tempo em minutos/horas foi necessário)? 

(   ) pouco tempo ______________ 

(   ) muito tempo ______________ 

5. Criação e desenvolvimento de um curso no MOODLE 

5.1 As tarefas podem ser executadas de uma maneira rápida e/ou lógica? 

(   ) sim                    (   ) não 

5.2 O número de etapas para a realização de uma tarefa no sistema é pequena? 

(   ) Sim                   (   ) Não 

5.3 O ambiente sempre apresenta possíveis soluções quando um erro ocorre? 

(   ) Sempre 

(   ) Raramente 

(   ) Nunca 

5.4 O número de informações apresentado na tela apresenta instruções suficientes 

tornando fácil o entendimento do sistema? 

(   ) Sempre 

(   ) Nunca 

(   ) Raramente 

5.5 O sistema disponibiliza um menu de “ajuda” para que possa auxiliar o usuário se  

estiver com alguma duvida sobre a ferramenta?  

(   ) Sim                    (   ) Não 

5.6 Se você ficasse algum tempo sem utilizar o sistema, na próxima vez que fosse 

navegar por ele seria (marque a opção e justifique sua resposta): 

(   ) difícil ___________________________________________________________ 

(   ) fácil _____________________________________________________________ 

6. Pontos positivos e negativos 
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Pontos Positivos: 

1º ________________________________________________________________ 

2º ________________________________________________________________ 

3º ________________________________________________________________ 

Pontos negativos: 

1º ____________________________________________________________________ 

2º ____________________________________________________________________ 

3º ____________________________________________________________________ 

7. Comentários/sugestões: 
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Apêndice B - Roteiro para aplicação do Ensaio de Interação 

 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS – PE 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO  

  

PESQUISA DA USABILIDADE DO MOODLE 

Atividade: Roteiro do ensaio de 

interação  

Público – alvo: Professores (graduandos e/ou 

graduados) 

Total de participantes da pesquisa: 5 Número de participantes por vez: 1  

OBJETIVO:  

Avaliar a usabilidade da criação de um curso, contendo recursos básicos oferecidos pelo 

MOODLE. 

TAREFAS A SEREM ANALISADAS:  

1. Criação do Curso 

Esta etapa compreende a criação do curso por meio de um formulário no sistema. Os 

passos necessários para a realização das tarefas são: 

a) Clicar em “Administração do site”; 

b) Localizar e clicar na opção “Cursos”; 

c) Clicar em “Acrescentar/modificar cursos”; 

d) Clicar no botão “Criar um novo curso”; 

e) Preencher no formulário os campos obrigatórios “Nome completo (do curso)” e 

“nome breve”  

f) Clicar no botão “Salvar mudanças” para finalizar o cadastro do curso. 

2. Inserir um novo usuário 

Esta etapa compreende a inclusão de um novo usuário por meio de um formulário no 

sistema. Os passos necessários para a realização das tarefas são: 

a) Clicar em “Administração do site”; 

b) Localizar e clicar na opção “Usuários”; 

c) Localizar e clicar na opção “Contas”; 

d) Localizar e clicar na opção “Acrescentar novo usuário”; 

e) Preencher os campos obrigatórios do formulário “Usuário”, “Nova senha”, “Nome”, 

“Sobrenome”, “Endereço de email”, “Cidade/município”, “Selecione um país”; 

f) Clicar em “Atualizar perfil” para finalizar a inclusão do usuário. 
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3. Ativar edição (torna possível a edição do bloco ou item) 

a) Esta etapa torna possível a edição do bloco ou item para de um novo usuário ou 

atividade. Os passos necessários para a realização das tarefas são:Clicar no botão 

“Ativar edição” ou em “Administração do site” clicar em “Ativar edição”. 

4. Inclusão de Atividades 

Nesta etapa, deve-se incluir e configurar a atividade fórum no sistema. Os passos 

necessários para a realização das tarefas são: 

a) Clicar no Menu “Acrescentar atividade”; 

b) Selecionar e clicar na lista mostrada a opção “Fórum”; 

c) Preencher no formulário os campos obrigatórios “Nome do Fórum” e “Introdução ao 

Fórum”; 

d) Clicar em “Salvar e voltar ao curso” ou “Salvar e mostrar” para finalização da 

inserção da atividade. 

RECURSOS E MATERIAIS: 

Folhas de papel; 

Canetas; 

Software de captura de tela (Ashampoo Snap 5). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. Interação Humano-

Computador. Editora Campus-Elsevier, 2010. 
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Apêndice C – Roteiro para o método Verbalização Simultânea 

 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS – PE 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO  

  

PESQUISA DA USABILIDADE DO MOODLE 

Atividade: Roteiro do método 

Verbalização Simultânea (Ensaio de 

Interação) 

Público – alvo: Professores (graduandos e/ou 

graduados) 

Total de participantes da pesquisa: 5 Número de participantes por vez: 1  

OBJETIVO:  

Identificar as percepções dos participantes a cerca do MOODLE enquanto executam as 

tarefas solicitadas durante o ensaio de interação. 

PASSOS PARA REALIZAR A TAREFA: 

1. Conte-me o que você está pensando? 

2. Quais suas dificuldades? 

3. Quais os pontos positivos/facilitadores? 

4. Encontrou o que procurava? 

 

RECURSOS E MATERIAIS: 

Folhas de papel; 

Canetas; 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

CYBIS. Walter de Abreu. Uma abordagem ergonômica para IHC: Ergonomia de 

interfaces Humano-Computador. 2000. Disponível em 

http://www.inf.ufsc.br/~cybis/Univag/Apostila_v5.1.pdf. Acesso em: 20 de 

março de 2012. 

 

http://www.inf.ufsc.br/~cybis/Univag/Apostila_v5.1.pdf
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Apêndice D – Roteiro para a Avaliação Heurística (Nielsen 1994) 

 

 

UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS, EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA DE GARANHUNS – PE 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO  

  

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO HEURÍSTICA 

OBJETIVO:  

Inspecionar se as funcionalidades do MOODLE com relação ao processo de criar, 

organizar e configurar um curso estão de acordo com o seu propósito.  

TAREFAS A SEREM ANALISADAS:  

1. Análise da interface 

Esta etapa compreende a inspeção da interface para a identificação de problemas de 

usabilidade no processo de criar, organizar e configurar um curso no sistema. Os passos 

necessários para a realização da análise são: 

g) Criar um curso; 

h) Ativar edição - torna possível a edição do bloco ou item; 

i) Inserir usuários dentro do curso criado 

j) Acrescentar recursos ou atividades a disciplina (Fórum). 

 

2. Discussão  

A atividade dessa tarefa consiste em: 

1. Investigação dos problemas de usabilidade; 

2. Identificação e associação do problema de usabilidade às 10 heurísticas de 

Nilsen (1994); 

3. Atribuir grau de severidade ao problema encontrado e classificado quanto a 

heurística. 

 

3. Apresentação dos resultados 

Esta etapa incide na exposição dos problemas identificados e classificados quanto à 

heurística e grau de severidade e em propor recomendações para a melhoria da 

interface. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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NIELSEN, Jakob. Heuristic evaluation. In Nielsen, J., and Mack, R.L. (Eds.), 

Usability Inspection Methods, John Wiley & Sons, New York, NY 1994. 

NIELSEN, J.; MOLICH, R.  Heuristic evaluation of user interfaces.  In: 

EMPOWERING PEOPLE - CHI’90 CONFERENCE Proceedings. New York: 

ACMPress, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


