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1. Apresentação do Projeto Guri 

 

 O Projeto Guri visa constituir uma iniciativa para contribuir com a potencialização da 

área de pesquisa sobre a TV Digital no Brasil e, em específico, para a produção de conteúdos 

interativos voltados à educação. Assim, este projeto, intitulado oficialmente de "Guri – Software 

de autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia para a TV Digital", foi 

desenvolvido através do financiamento provido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) através do Edital MCT/SETEC/CNPq N.º 67/2008 – RHAE - 

Pesquisador na Empresa. Por meio de uma parceria público-privada, constituem a equipe de 

trabalho deste projeto a Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e a micro-empresa Infoeduca. 

 Os objetivos principais deste projeto de pesquisa podem ser resumidos em dois itens: 

 

1. O desenvolvimento de uma aplicação interativa de autoria colaborativa de 

materiais educacionais hipermídia direcionados para a TV Digital. Este 

software de autoria, denominado Guri, possuirá uma série de requisitos os 

quais permitirão a produção de materiais educacionais por crianças em idade 

escolar, seus professores e demais seres sociais passíveis de serem agregados 

a uma rede de ensino-aprendizagem mediada pela TV Digital; 

2. A construção de um referencial teórico-conceitual imbricando conceitos de 

áreas como Educação, Comunicação, Filosofia, entre outros, que possibilite a 

delimitação de diretrizes didático-pedagógica que ofereçam o devido suporte 

educativo na apropriação aplicação interativa Guri em um ambiente escolar. 

 

 Entende-se, no contexto deste projeto, por aplicação interativa de autoria colaborativa (1) 

e materiais educacionais hipermídia (2): 

 

1) Softwares computacionais de autoria colaborativa de hipermídia para a 

plataforma de TV Digital, isto é, programas que permitem aos usuários 

teleinteragentes não apenas serem "leitores" de um documento, mas também 



serem "escritores" co-autores, criando seus próprios trabalhos para publicação ou 

aplicação em ambientes hipermidiais. 

 

2) Qualquer entidade hipermidiática que possa ser criada, (re)utilizada ou 

referenciada durante o processo de ensino-aprendizado suportado por tecnologias, 

possuindo características interativas baseados nos seguintes binômios: 

participação-intervenção, bidirecionalidade-hibridação e potencialidade-

permutabilidade. 

 

 Mais do que um conjunto de conteúdos educacionais prontos, fechados e imutáveis para a 

TV Digital, a aplicação interativa Guri busca ser uma ferramenta para que os próprios 

participantes do processo educativo tornem-se coautores ativos na apropriação de conceitos das 

mais diferentes áreas do conhecimento por meio da construção de conteúdos hipermidiáticos. 

Com base nessas colocações, frisa-se porém que o atual estágio de desenvolvimento desta 

aplicação interativa ainda não comporta a criação de malhas hipermídias, mas sim de uma 

apresentação multimídia de “slides”, portanto, um material com características lineares e não-

interativas. Coloca-se ainda que a aplicação já possui a capacidade de permitir que as 

apresentações multimídia sejam compartilhadas entre mais de um usuário, e nesse sentido 

contempla minimamente a disposição de elevar-se a categoria de software de autoria 

colaborativa. 

 Dentro deste contexto de desenvolvimento, destaca-se que o presente documento visa 

compor uma proposta de avaliação objetiva e formativa (com usuários) de análise do software 

Guri, principalmente em suas questões de interface. Com o teste pretende-se identificar e avaliar 

possíveis fraquezas na interface, de forma que, futuramente, estas possam ser modificadas ou 

reconfiguradas. 

 

 

2. Descrição dos processos de avaliação no contexto do projeto Guri 

 

 Conforme metodologia de desenvolvimento do Projeto Guri, tem-se na “Etapa 5 - 

Simulação do protótipo em um contexto de TV Digital” duas tarefas a serem realizadas, as quais 



se referem à avaliação do software educativo desenvolvido nos aspectos de Funcionalidade 

(programação), Interação humano-computador e, por fim, Atividades, recursos e fundamentação 

didático-pedagógica. Assim, seguem abaixo as atividades específicas deste contexto: 

 

• 5.3 - Aplicação do protótipo em laboratório, visando analisar aspectos de 

funcionalidade, design da interface, usabilidade, autoração e interação, buscando 

prover novas diretrizes para futuras modificações do software Guri pelo seu 

público-alvo 

 

• 5.4 - Simulação e análise do protótipo em um contexto de TV Digital em 

processos educativos. 

 

 A primeira atividade (5.3) refere-se ao processo de avaliação do software a ser realizado 

pelos pesquisadores do Projeto Guri, ou seja, uma análise de cunho objetivo, com base em 

critérios especificamente definidos e mensurados quanti e qualitativamente. Já a segunda 

atividade (5.4), refere-se à uma proposta de avaliação formativa a ser realizada por um grupo de 

usuários, a qual deverá ocorrer por meio de um processo de utilização do software em 

laboratório, e em caráter experimental. (OLIVEIRA; COSTA; MOREIRA, 2001, p. 120-121; 

PRATES; BARBOSA, 2003, p. 10-11) . Tal avaliação se processará por meio de dados 

qualitativos a serem coletados junto a um grupo de usuários participantes da pesquisa, por meio 

de instrumentos como entrevistas semi-estruturas, observações participantes e análise das 

produções geradas na experiência de utilização. 

 Assim, no subteim 2.1 do presente documento, tem-se delimitada uma proposta de 

avaliação do software Guri no que se refere à primeira atividade descrita, tomando como base 

uma seleção de categorias, subcategorias e critérios de análise, tais como pontuadas por autores 

como Oliveira, Costa e Moreira (2001), além da utilização de pontos referentes à usabilidade e 

programação extraídos do Modelo de Qualidade de Software, da ISO/IEC 9126 (ISO, 2001). 

Tais critérios de análise versam sobre as três principais características/categorias presentes em 

softwares educativos, ou seja, os aspectos pedagógicos, de programação e de interação humano-

computador. Cada critério deve ser mensurado quantitativamente - com base na combinação de 

um índice de abrangência e de escala que aferem uma nota objetiva ao critério -, bem como, 



ainda, deve ser avaliado de maneira qualitativa, por meio de uma breve descrição justificando a 

nota objetiva dada. Ainda, em tal descrição, ao apontar possíveis problemas encontrados nos 

critérios de análise do software, sugere-se dissertar sobre possíveis ações para contornar e/ou 

corrigir tais deficiência. Por fim, tais indicações devem ser sintetizadas na forma de uma lista de 

diretrizes objetivas para futuras modificações no software. 

 Por fim, no subitem 2.2, apresenta-se uma proposta de avaliação formativa do software 

Guri conforme a segunda atividade descrita, a qual busca a coleta de dados junto a usuários no 

âmbito de uma experiência em laboratório de uso desta aplicação. A partir destes dados, tem-se 

como objetivo a interpretação dos mesmos a partir de um conjunto de categorias de análise, bem 

como a proposição de possíveis modificações da interface para futuras versões da aplicação. 

 

2.1 Avaliação objetiva da aplicação interativa Guri 

 

 A avaliação objetiva da aplicação Guri ocorrerá com base em um conjunto de categorias 

de análises, as quais compõem o formulário de avaliação abaixo descrito, o qual foi devidamente 

preenchido pelos bolsistas-pesquisadores a partir de sua área de atuação no interior do projeto: 

 

 

  



Formulário de avaliação objetiva de software educativo nos aspectos de IHC, programação 

e didático-pedagógico 

 

Identificação 

 

Nome do software: Guri - aplicação interativa de autoria colaborativa de materiais 

educacionais hipermídia 

Autor(es): Henrique Becker, Isabella Czamanski Rota, Vitor Malaggi 

Instituição onde foi elaborado: Universidade de Passo Fundo (UPF) - Grupos de Estudo e 

Pesquisa em Inclusão Digital (GEPID) 

Ano: 2012 

Versão: 0.2 

Idioma: Português 

Licença de utilização: GNU-GPL versão 3 (para o código-fonte) e Creative Commons 

Attribution-NonCommercial (CC BY-NC), versão 3 (para as imagens) 

Localização: A aplicação interativa Guri está disponível nos seguintes links para download: 

http://guri.upf.br/downloads/guriCliente.tar e http://guri.upf.br/downloads/guriServidor.tar, 

ou ainda em https://gitorious.org/~projetoguri 

 

Resumo (indicar objetivo educacional): O objetivo educacional geral da aplicação 

interativa Guri é proporcionar novas formas de intervenção dos alunos e professores nos 

conteúdos audiovisuais apresentados no Mundo da Leitura, programa televisivo criado pela 

Universidade de Passo Fundo (UPF), transmitido atualmente pela UPF TV e Canal Futura. 

Para isso, os sujeitos  envolvidos nos processos educativos devem estar aptos a “alargar 

potencialmente e permutatoriamente” tais conteúdos através da coparticipação dos sujeitos no 

ato de criação de novos nós e links a partir do audiovisual, sendo isso possível pela 

integração de uma aplicação interativa ao programa transmitido. Nesse contexto, busca-se 

uma fusão entre as dinâmicas existentes no Mundo da Leitura na TV com as possibilidades 

de escrita e leitura subjacentes a apropriação da interatividade como conceito norteador do 

processo comunicativo mediado pela TV Digital. Isto é, permitir que os antigos 



telespectadores do programa no universo da TV Analógica (receptores-leitores) passem a 

assumirem-se também enquanto emissores de sentidos e significados, alterando e intervindo 

no processo de construção da mensagem. Já no que se referem aos objetivos educacionais 

específicos potencializados por esta aplicação interativa, tem-se: incentivar o “[...] o 

desenvolvimento da criatividade, do raciocínio lógico e, principalmente, [...] a criação do 

hábito da leitura entre as crianças”, utilizando-se para isso de um conteúdo audiovisual 

composto de gêneros discursivos e formas de expressão cultural lúdicas e dinâmicas, tais 

como a “[...] manipulação de bonecos, leitura e encenação de textos infantis, artes gráficas, 

música, entre outros”.1 

 

Público-alvo (idade e escolaridade): O público-alvo da aplicação interativa Guri compõem-

se em um âmbito geral por alunos e professores do Ensino Fundamental, mais 

especificamente dos Anos Iniciais desta etapa (1º a 5º ano). Tal faixa etária coincide com as 

especificações pedagógicas do próprio programa Mundo da Leitura na TV, voltado ao 

público infantil (seis aos onze anos de idade). Contudo, deve-se frisar que na sua 

especificação final, a aplicação interativa Guri não considera requisitos específicos, 

principalmente de interface gráfica e apresentação de informações, que levem em conta 

possíveis dificuldades de alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental (seis e sete anos de 

idades, respectivamente) na interação com o software, devido ao fato de estarem ainda em 

processo inicial de alfabetização. Assim, pontua-se que a apropriação da aplicação interativa 

Guri “potencial” em processos educativos dirige-se de forma mais específica aos alunos do 3º 

a 5º anos do Ensino Fundamental (8 a 10 anos de idade, respectivamente), período no qual, 

em teoria, os discentes já deveriam estar com sua alfabetização inicial completa. 

 

Classificação: (  ) Tutorial  (  ) Exercício e prática  (  ) Programação  (  ) Aplicativo  

                         (X) Software de autoria   (  ) Multimídia (  ) Simulação   (  ) Modelagem                   

                         (  ) Jogo 

 

 

                                                
1 Informações disponíveis no seguinte link: http://mundodaleitura.upf.br/programa/mundodaleitura/index.html. 



 

Categoria: Interação Humano-Computador 

Sub-categoria: Facilidade de uso - relativo à objetividade das instruções para o uso do software 

educativo, e à facilidade de percorrer as suas estruturas funcionais 

Lista de Critérios: 

 

1. Instruções - existência de instruções claras e objetivas para a utilização do software 

 

a. Abrangência: 

       

      Inadequada ---------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       (6)       7       8       9       10 

 

Comentários: Atualmente, as instruções de uso do software estão sintetizadas através da 

página de ajuda interna a aplicação interativa, bem como no manual criado para o software, 

disponível na página web do projeto. Fora estes dois casos, não existem outras referências ao 

assunto dentro do software ou fora, se fazendo necessário, no futuro, a implementação de 

uma página de ajuda mais complexa e detalhada dentro do software. 

 

 

2. Ícones e botões - ferramentas de interação do aluno com o conteúdo a ser trabalhado, que 

não exijam a utilização frequente de outros recursos 

 

a. Abrangência: 

      

      Ausente -------------------------------------> Adequadamente presente 

 



b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: Existem ícones adequados para o acessos a todas as ferramentas do software, 

partindo principalmente da tela principal. Evitou-se o uso de palavras em botões, dando-se 

prioridade ao uso de imagens, para facilitar a memorização por parte dos alunos, de forma 

que eles também compreendam o objetivo do botão ao vê-lo. Em versões posteriores da 

aplicação interativa, a medida em que novas funcionalidades são agregadas, torna-se possível 

pensar novas formas de agrupamentos dos ícones e botões na tela, por meio de menus 

flutuantes, entre outros. 

 

 

3. Auxílio e dicas - elementos cuja presença tornam oportuno o esclarecimento de dúvidas 

durante o desenvolvimento do programa de ajuda 

 

a. Abrangência: 

      

      Ausente ------------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       (3)       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O software não contém elementos como dicas e informações que indiquem ao 

usuário como executar uma tarefa desejada, ou qual é a funcionalidade de determinado 

elemento na tela. Existem espaços demarcados no layout do software, uma barra roxa no 

rodapé da tela principal do software e uma barra cinza presente nas páginas de mídias, que 

foram, originalmente, projetadas para conter informações sobre os botões em que o foco 

estivesse no determinado momento. Porém, em decorrência da maturidade da tecnologia 



utilizada para programar o software, decidiu-se provisoriamente substituir isto por uma 

página de ajuda, com menos detalhes, abrangendo informações como quais são os botões e 

teclas que devem ser pressionados para o usuário executar determinada função. Sugere-se 

que, futuramente, os espaços delimitados para as dicas e informações rápidas sejam 

utilizados para tal função, sem retirar a página de ajuda, que pode conter informações 

relevantes que não estejam disponíveis nas dicas. 

 

 

4. Linguagem versus público-alvo - o vocabulário e as estruturas de frases e imagens da 

interface do software educativo com o usuário são adequadas ao público-alvo 

 

a. Abrangência: 

      

      Inadequada --------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: O software Guri em sua versão atual não possui muito texto em sua interface, 

sendo constituído, em sua maior parte, por imagens em ícones. Os textos presentes são 

títulos e a página de ajuda, que possuem linguagem bastante básica e de fácil entendimento 

por usuários com certo nível de alfabetização. A nota desta etapa não foi maior pois 

considera-se que palavras como “foco” e “secundário”, no sentido apresentado no software, 

podem ser desconhecidas para os usuários da faixa-etária determinada, porém não foram 

encontradas palavras equivalentes para substituí-las em um primeiro momento. 

 

 

 



5. Estrutura do software educativo - organização em módulos de forma que o conteúdo 

possa ser percorrido de modo não-linear, permitindo o acesso a qualquer parte do software 

mediante um índice geral. 

 

a. Abrangência: 

      

      Inadequada ---------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: O nível de hierarquia de páginas do software Guri não é grande, chegando à, 

no máximo, quatro telas, contando-se a partir da tela de login do usuário. É possível acessar 

as galerias de mídias e tela de ajuda a partir dos menus da tela principal, podendo-se voltar a 

esta tela a qualquer instante, e, a partir dela, se chegar a tela de login do usuário. Portanto, é 

possível ter acesso facilmente às telas do software, contanto que se saibam e se memorizem 

os comando necessários para tal função. 

 

 

6. Navegabilidade - possibilidade de acessar com facilidade todas as partes do software 

educativo 

 

a. Abrangência: 

      

      Muito difícil -----------------------------------> Extremamente fácil 

 

b. Escala 

 

       0       1       2       3       4       5       6       7       (8)       9       10 



 

Comentários: É possível ter acesso facilmente a todos os níveis do software, que não são 

muitos, chegando à quatro telas de distância entre o login do usuário e às telas de galerias e 

ajuda. O único causador de dificuldades possivelmente é o uso do controle remoto, e sua 

falta de padrões pré-estabelecidos para determinadas funcionalidades, exigindo do usuário 

que tente decorar as teclas sem nenhum embasamento. Isto pode tornar a navegabilidade do 

software um pouco mais difícil, exigindo mais tempo para que  o usuário aprenda como se 

locomover dentro do software. 

 

 

7. Mapeamento - presença de um sistema de informações para o usuário, que esclareça sua 

localização no software e que indique quais caminhos já percorridos e quantos ainda estão 

disponíveis. 

 

a. Abrangência: 

      

      Ausente ou  

      excessivamente detalhado --------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      (0)       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Não existe nenhum tipo de mapeamento no software, tendo esta sido uma das 

características de IHC estudadas após o término da execução do layout do projeto. Nota-se 

que, mesmo que existam poucas páginas no software, um sistema de mapeamento é 

necessário, visto que a tecnologia é nova e o público-alvo poderá não ter tido acesso a ela 

antes de utilizar o software Guri, tornando a aprendizagem mais difícil e necessitando de 

toda a ajuda possível a partir do aplicativo. 

 



 

8. Memória - capacidade de manter registro do ponto onde cada usuário estava no momento 

de interrupção do uso do software, garantindo-lhe dessa forma a possibilidade de dar 

continuidade em um outro momento ao processo educativo 

 

a. Abrangência: 

      

      Ausente -------------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       9      (10) 

 

Comentários: Existe a opção “Salvar Apresentação” no software, que grava o que o usuário 

fez até o momento, e permite sua posterior modificação e exclusão, tanto pelo próprio 

usuário quanto por outros usuários.  

 

 

Categoria: Interação Humano-Computador 

Sub-categoria: Recursos motivacionais - relativos ao interesse que o software educativo 

propicia e mantém no usuário 

Lista de Critérios: 

 

1. Atratividade - capacidade do software despertar por meio da sua interface um interesse 

intrínseco do aluno pela exploração de suas possibilidades e conteúdos 

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 

 



b. Escala 

 

     0       1       2       3       4       5       6       7       (8)       9       10 

 

Comentários: Buscou-se, através da tematização e do objetivo principal do software, uma 

atratividade ao público-alvo, também marcada fortemente pela nova tecnologia com a qual 

entrarão em contato, a TV Digital. O software não possui muitas telas, e algumas delas 

possuem o layout bastante simples, não deixando, por causa disso, de causar boas reações 

nos usuários. Nota-se, porém, que a aparência do programa poderia ser bastante melhoradas, 

visando seu uso na televisão, onde as cores mostradas não possuem uma gama tão grande 

quanto a de um computador, exigindo atenção especial na hora de projetar o design da 

interface. Um ponto que talvez pudesse melhorar esta categoria seria a presença de pequenas 

animações em todo o software, de forma a incentivar e captar a atenção do usuário. 

 

 

2. Layout da tela - telas com visual esteticamente adequado: texto, bem distribuído, 

imagens e animações pertinentes ao contexto, bem como efeitos sonoros. 

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

     0       1       2       (3)       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: As telas estão todas tematizadas com imagens e efeitos referentes ao 

Programa Mundo da Leitura, de forma a adequar a temática ao público-alvo da aplicação, 

porém não considera-se a distribuição dos textos e ícones adequada, principalmente na 

página inicial, uma vez que estão acumulados nas partes esquerda e superior, além de os 



ícones estarem grandes demais. Não existem efeitos sonoros na versão atual do software, 

não houve preocupação no tempo de pesquisa para tal objetivo, devido ao fato de o software 

não poder ser executado em uma Televisão Digital ainda. 

 

 

3. Carga cognitiva - em cada tela, quantidade adequada de elementos capazes de captar a 

atenção do usuário (em vez de desviá-la): imagens, textos, sons e animações presente numa 

quantidade que permita ao aluno uma aprendizagem sem sobrecarga ou deficiência de 

informações. 

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

     0       1       2       3       4       5       6       (7)       8       9       10 

 

Comentários: As telas do software Guri foram projetadas para serem simples, e, como não 

existem muitas funcionalidades no nível atual do software, não foi um grande desafio deixar 

a carga cognitiva da maior parte das telas em níveis baixos. Porém, a tela principal do 

software mostra-se um problema em sua forma atual, por conter informação demais e 

desorganizada, ficando acumulada nas partes esquerda e superior. Sugere-se a diminuição no 

tamanho dos ícones e uma melhor distribuição nos elementos desta página. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema ) 

Sub-categoria: Confiabilidade conceitual - relativo à implementação satisfatória de tudo o que 

foi especificado e projetado, e correspondência às necessidades que geraram seu 

desenvolvimento 



Sub-item: Fidedignidade - avalia a correspondência do programa às suas especificações e ao seu 

projeto 

Lista de Critérios: 

 

1. Correção - capacidade do programa de apresentar uma implementação satisfatória do que 

é especificado e projetado 

 

a. Abrangência: 

     

      Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3      (4)       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: É difícil quantificar essa característica, uma vez que um projeto geral do 

software é basicamente inexistente. Não foram utilizadas técnicas de engenharia de software 

que permitam ter um documento de projeto. Desta forma, não se tem base para comparação 

entre a implementação e o que foi projetado. Se for considerada a especificação do software 

a proposta descrita no edital do projeto pode-se dizer que a implementação é parcialmente 

satisfatória.  No edital foi usado o termo “aplicação interativa para criação colaborativa de 

material educacional hipermídia ” enquanto o termo que mais aproximadamente descreve o 

software atual é “aplicação interativa para criação colaborativa de slides multimídia a partir 

de mídias fixas ”. 

 

 

2. Precisão - exatidão dos cálculos e resultados, de forma que satisfaça a utilização 

pretendida para o software 

 

a. Abrangência: 



     

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: Uma vez que o software é educacional, e não científico ou industrial, esse 

critério fica um pouco deslocado. Não se faz uso de procedimentos que realizem cálculos 

complexos e/ou que exijam um alto grau de exatidão. Pode-se dizer que os procedimentos 

do software retornam resultados com um grau de exatidão suficiente para as necessidades do 

software. 

 

 

3. Simplicidade - implementação apenas das funções que foram especificadas e que têm 

pertinência com a proposta do programa  

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       (6)       7       8       9       10 

 

 

Comentários: Novamente, não há uma especificação que descrevesse exaustivamente quais 

funções deveriam ser implementadas, devido a falta de um projeto geral. A pertinência com 

a proposta do programa é uma relação difícil de ser mensurada. Há funções relacionadas aos 

workarounds necessários a execução no emulador utilizado, relacionadas a implementação 



da orientação a objetos na linguagem, e a componentes gráficos inexistentes na biblioteca 

padrão. Essas funções são necessárias a execução do software, indiretamente, no entanto. 

 

 

4. Concisão - funções implementadas com uma quantidade mínima de código, traduzindo-se 

na especificação de um código bem construído e de fácil entendimento 

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O código não possui muita concisão, em especial pelos controles extras os 

quais são necessários para evitar os pontos o qual o emulador não está em conformidade. 

Além disso a forma pelo qual se implementou a orientação a objetos e se arquiteturou o 

software acaba por favorecer a escrita de “boilerplate code”, sendo que existem vários 

módulos no software inteiramente formados desta maneira e por estes motivos. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema) 

Sub-categoria: Confiabilidade conceitual - relativo à implementação satisfatória de tudo o que 

foi especificado e projetado, e correspondência às necessidades que geraram seu 

desenvolvimento 

Sub-item: Integridade - relativo ao desempenho computacional do software 

Lista de Critérios: 

 



1. Robustez - resistência do programa a situações hostis 

 

a. Abrangência: 

     

     Ausente  -----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       (4)       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O software é experimental, e deve ser visto mais como uma prova de 

conceito do que como uma “aplicação de mundo real”. Não foi feita uma série extensiva de 

testes, e não é portanto possível quantificar com precisão qual o grau de robustez do 

software. Os poucos testes desenvolvidos demonstraram que o software apresenta um 

pequeno grau de instabilidade (que vai de travamentos temporários e comandos acumulados 

e executados após um “delay” até raras ocasiões de término inesperado do programa) 

quando confrontado com uma entrada de comandos contínua e quase sem intervalos. 

 

 

2. Segurança - habilidade de evitar falhas que possam provocar consequências desastrosas à 

integridade do software ou dos dados do usuário 

 

a. Abrangência: 

    

      Ausente  -----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       (3)       4       5       6       7       8       9       10 

 



Comentários: Há dificuldades técnicas relacionadas ao uso, por exemplo, de criptografia 

em Lua. Lua não é uma linguagem muito adequada (apesar de ser de propósito geral) para 

criptografia, isso se deve a falta de operadores para operações bit a bit nativos (a ampla 

maioria das técnicas criptográficas é implementada em cima dessas operações) na versão 5.1 

(a atualmente usada nos simuladores). Fora do contexto do middleware Ginga esse problema 

é sanado usando-se uma biblioteca C conjuntamente com o código Lua. Infelizmente, essa 

solução não é transferível para o contexto da TV Digital, uma vez que o ambiente restringe o 

uso desse tipo de biblioteca, justamente por questões de segurança. O webservice também 

não foi extensamente testado contra ataques que forjem requisições. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema) 

Sub-categoria: Facilidade de apropriação do código - relativo à facilidade de interação e 

compreensão das funcionalidade codificadas no software por programadores, e viabilidade de 

(re)utilização do código do programa ao longo do seu ciclo de vida 

Sub-item: Legibilidade - entendimento do código do software com relativa facilidade 

Lista de Critérios: 

 

1. Clareza - funções codificadas de forma clara e de fácil entendimento 

 

a. Abrangência: 

    

      Inadequado  ------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       (7)       8       9       10 

 

Comentários: Tentou-se escrever as funções da forma mais clara possível. Há, entretanto, 

alguns pontos em que fez desvios das partes em não-conformidade do emulador, ou se usou 



abstrações de um nível mais alto (como o módulo Manager), e com isso o código se tornou 

não óbvio. 

 

 

2. Estrutura - organização e apresentação hierárquica das partes que compõe o código do 

software 

 

a. Abrangência: 

    

      Inadequada  ------------------------------->Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       (7)       8       9       10 

 

Comentários: O software está modularizado, e portanto apresenta uma estrutura organizada 

de funções e classes por utilidade. Através da forma em que se implementou a orientação a 

objetos há uma hierarquia de interfaces de forma que se um módulo precisar implementar 

uma determinada interface deve implementar as superiores a ela também. Por fim, o código 

dos nós Lua, os quais são chamados pelo formatador e precisam registrar um tratador de 

eventos ficam separados dos módulos de bibliotecas. 

 

 

3. Comentários do código - existem comentários durante todo o decorrer do código que 

explicam suas principais funções dentro do todo do programa, bem como fornecem subsídios 

para a explicação de possíveis trechos de maior complexidade 

 

a. Abrangência: 

   



      Ausente  -----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: Há, basicamente, um comentário geral em cada módulo, explicando a 

serventia do mesmo. Além disso quase a totalidade dos métodos, rotinas e funções do 

software possuem um comentário para explicando seu uso, parâmetros, retorno e 

explicitando casos especiais. Inseriu-se comentários também em todos os trechos de código 

que não resolvam o problema da forma mais direta possível, devido bugs do formatador. 

Estes comentários explicam qual é o bug, as vezes citam uma referência externa, e então 

descrevem qual foi o menor desvio encontrado para solucionar aquele problema. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema) 

Sub-categoria: Facilidade de apropriação do código - relativo à facilidade de interação e 

compreensão das funcionalidade codificadas no software por programadores, e viabilidade de 

(re)utilização do código do programa ao longo do seu ciclo de vida 

Sub-item: Manutenibilidade - avalia a facilidade com que o programa pode ser adaptado a fim 

de atender às necessidades de modificações que surgem depois de seu desenvolvimento 

Lista de Critérios: 

 

1. Alterabilidade - possibilidade de o software educativo sofrer modificações em seu código 

depois de seu desenvolvimento inicial 

 

a. Abrangência: 

   

      Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 

 



b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O software foi projetado de forma modular, e tentou-se garantir uma 

manutenabilidade e alterabilidade razoáveis. No entanto, as mídias do software são estáticas, 

e alterá-las exige a ação de um programador familiarizado com o software. Além disso, e 

apesar da modularização, pode se dizer que o software tem um alto grau de acoplamento, 

que ligando pontos em módulos no lua com links no NCL, de forma que um programador 

precisaria obter a compreensão do software como um todo para fazer alterações 

consideráveis. 

 

 

2. Reusabilidade - característica que avalia a possibilidade do reaproveitamento total ou 

parcial de funções desenvolvidas para uma parte do programa em outras aplicações no 

contexto desse mesmo software  

 

a. Abrangência: 

   

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       (8)       9       10 

 

Comentários: O software está modularizado e comentado, o que permite o reuso desses 

módulos em outras aplicações nesse contexto de forma relativamente fácil. Há módulos que 

seriam de pouca utilidade fora do software Guri, uma vez que tratam de questões muito 

específicas, e outros mais genéricos que poderiam ser reutilizados por aplicações fora das 

categorias que o Guri está inserido, ou amplamente dentro de alguma delas. No entanto, 



algumas decisões de arquitetura de um software na linguagem Lua mudam de um projeto 

para o outro. Como por exemplo, a orientação a objetos, para a qual não há mecanismo 

intrínseco que a implemente completamente ou uma única convenção de como implementá-

la em um projeto em Lua. Caso o projeto que venha a se apropriar dos módulos tenha optado 

por uma diferente implementação da POO, isto poderá vir a exigiria algumas adaptações, ou 

no projeto ou no módulo. 

 

 

3. Modularidade - implementação do programa com uma estrutura flexível, organizada em 

módulos que apresentam entre eles uma relação com o maior grau de independência possível 

 

a. Abrangência: 

   

      Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       (8)       9       10 

 

Comentários: O software é modularizado. O desenvolvimento visou a escrita da menor 

quantidade possível de código nos módulos principais (executados pelo formatador), e 

dividir o resto da implementação entre diversos módulos. Há no entanto maior acoplamento 

entre alguns deles do que se acreditaria ser o ideal. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema) 

Sub-categoria: Facilidade de apropriação do código - relativo à facilidade de interação e 

compreensão das funcionalidade codificadas no software por programadores, e viabilidade de 

(re)utilização do código do programa ao longo do seu ciclo de vida 

Sub-item: Avaliabilidade - facilidade com que um programa pode ser avaliado 



Lista de Critérios: 

 

1. Validabilidade - facilidade de avaliar se o programa executa a função para a qual foi 

desenvolvido 

 

a. Abrangência: 

   

      Ausente  ---------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Tal quesito passa pela consideração de qual seria a função do software 

desenvolvido em sua versão final conquistada. Se foi para servir de prova de conceito, de 

que é possível desenvolver softwares nessa plataforma com tal características e 

complexidade (e que este servirá de material para outros desenvolvedores estudarem), 

podemos dizer que sim. Porém, se considerarmos que o objetivo era desenvolver um 

software para auxiliar no processo de inclusão digital por meio da educação aliada à 

plataforma de TV digital, e que este fosse de alta usabilidade e utilidade para este propósito, 

então, provavelmente, a resposta é não. 

 

 

2. Compatibilidade - possibilidade de avaliação do código do programa em diferentes 

configurações de equipamento e sistemas operacionais, permitindo a produção de resultados 

abrangentes sobre as possibilidades de uso do software 

 

a. Abrangência: 

   

      Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 



 

b. Escala 

 

      0       1       2       (3)       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O software teve o seu desenvolvimento iniciado com base na especificação do 

middleware, de forma que deveria rodar em qualquer set-top box ou simulador disponível. 

No entanto a implementação de referência do middleware (em que o software deveria 

executar caso estivesse em conformidade), o Ginga Virtual Set-Top Box, não é plenamente 

compatível com a própria especificação. O software está compatível no momento com o 

Ginga Virtual Set-top Box na versão 0.12.3, e as diferenças para o que é definido na 

especificação do software são pequenas. Esses trechos de código estão comentados, e não 

seria necessário um grande esforço, para um programador familiarizado com o software, 

readaptar o software para estar em conformidade com o padrão. 

 

 

3. Oportunidade - produção de resultados avaliativos são passíveis de serem gerados em 

tempo de serem utilizados para a readequação do software durante seu desenvolvimento  

 

a. Abrangência: 

   

      Inadequada  -------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: A pesquisa na qual o software se originou já terminou, portanto não há 

garantias de que o “feedback” recebido a partir de agora seja usado para readequar o 

software. Isso dependerá, a partir de agora, de como se dará (se houver) a continuidade do 



desenvolvimento por algum outro interessado. O software é escrito em código aberto, e não 

há, portanto, nenhum risco de uma total perda das oportunidades de modificar o software a 

partir de um “feedback”. Quaisquer pessoas ou grupos podem se dispor, ou serem 

contratados, para este fim. 

 

 

Categoria: Programação (das funcionalidades do sistema) 

Sub-categoria: Documentação - presença de informações técnicas pertinentes para a 

compreensão do processo de desenvolvimento do software em todos seus aspectos, bem como 

para as suas possíveis utilizações em ambientes digitais 

Lista de Critérios: 

 

1. Manual técnico e de usuário - presença em documento específico de informações 

relativas ao equipamento mínimo que permite a utilização do software, bem como 

explicitação das suas funcionalidades e formas de interação do usuário com os recursos 

disponíveis 

 

a. Abrangência: 

   

     Ausente  ------------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Foi confeccionado um manual detalhado e atualizado do módulo cliente da 

aplicação interativa Guri, explicando principalmente as suas interfaces e funcionalidades. O 

módulo cliente dispõe, também, de uma ajuda interna ao software na forma de uma página 

de ajuda. O módulo servidor do software, que tem como público-alvo os professores de 

escolas que adotarem o uso do software e seus administradores, possui um manual técnico 



obsoleto quanto a sua utilização e instalação, uma vez que o Web service foi completamente 

reformulado e atualizado. Ambos os manuais poderia ser refeitos por aqueles que 

continuarem o desenvolvimento da aplicação interativa Guri, agregando informações 

adicionais e atualizando as especificações técnicas dos módulos cliente e servidor da mesma. 

 

 

2. Documentação do software - presença em documento técnico específico de informações 

relativas ao processo de desenvolvimento do software educativo, necessárias à compreensão 

e possíveis atualizações/modificações do mesmo 

 

a. Abrangência: 

  

      Ausente  ------------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       (3)       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Como já foi dito na seção “Correção” o software não dispõe de um projeto 

geral nos moldes sugeridos pela área de engenharia de software. Há, no entanto, uma ampla 

documentação na forma de comentários acerca dos módulos e funções desenvolvidas. 

Embora não existam documentações mais complexas e completas, na forma de diagramas, 

acredita-se que os comentários podem suprir a boa parte das necessidades relativas a 

documentação técnica. 

 

 

Categoria: Atividades, recursos e fundamentação didático-pedagógica 

Sub-categoria: Adequação dos recursos de mídia (imagens, animações, sons, textos) e 

hipermídias às atividades pedagógicas propostas no software educativo 

Lista de Critérios: 



 

1. Adequação dos recursos de imagem e animação às atividades pedagógicas do 

software educativo - presença de tais elementos em quantidade e qualidade adequadas à 

facilitação da aprendizagem pelo aluno 

 

a. Abrangência: 

    

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       (4)       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Na versão atual do software Guri, a possibilidade de adição de imagens 

estáticas (fotos, gravuras) em uma apresentação de slides é contemplada, funcionalidade 

estendida também à imagens dinâmicas (vídeos, animações). Porém, em ambos os casos, tais 

imagens são definidas previamente a experiência de utilização da aplicação interativa, não 

sendo possível ao usuário adicionar imagens extras além daquelas que lhes são possibilitadas 

para escolha. Em se tratando de um software de autoria colaborativa, em que o protagonismo 

dos usuários faz-se necessária para a composição do material educacional, julga-se 

interessante para as próximas versões do Guri adicionar funcionalidades que autorizem a 

inserção de imagens além das setadas pelo próprio software. Isso poderia ser feito tanto na 

composição de um banco de imagens no Web service, bem como pela possibilidade de fazer 

links diretos com imagens e vídeos presentes em sites da Web. No que se referem às 

imagens presentes na versão atual do software, julga-se que as mesmas são adequadas à 

temática pretendida, ligada ao programa Mundo da Leitura na TV, bem como são de boa 

qualidade e capazes de potencializar a composição das apresentações de slides. Sendo assim, 

as mesmas podem ser mantidas, bem como expandidas em suas possibilidades - visto serem 

ainda em um número reduzido -, configurando assim opções iniciais de escolha 

disponibilizadas ao usuário. 

 



2. Adequação dos recursos de som e efeitos sonoros às atividades pedagógicas do 

software educativo - presença de tais elementos em quantidade e qualidade adequadas à 

facilitação da aprendizagem pelo aluno 

 

a. Abrangência: 

     

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       (4)       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Novamente, julga-se que os comentários realizados para o quesito de 

avaliação anterior (sobre as imagens) podem ser apropriados no contexto da adequação ou 

não dos sons e efeitos sonoros do software Guri. Quanto aos sons passíveis de serem 

inseridos em uma apresentação de slides, os mesmos são em número fixo, pré-setados de 

forma interna ao software, bem como não estão disponíveis em grande quantidade. Apesar 

disso, os arquivos de sons em si são adequados a temática, visto que derivam do próprio 

programa Mundo da Leitura na TV, bem como possuem boa qualidade, sendo possível 

verificar, contudo, pequenas falhas no áudio, bem como redução da qualidade original 

quando estes são utilizados no software. Tais problemas derivam de questões técnicas do 

ambiente emulador do middleware Ginga, e poderão posteriormente serem verificadas e 

sanadas, através de testes adicionais, inclusive em ambiente real de transmissão. Novamente, 

faz-se premente para a aplicação interativa assumir um maior nível de autoria colaborativa a 

permissão para que os usuários possam inserir sons além daqueles já definidos pelo 

software. Por fim, julga-se ainda necessário a inserção de efeitos sonoros em vários pontos 

da aplicação interativa, sendo estes atualmente inexistentes. Tais efeitos são necessários 

tanto por questões como feedback de ações do usuário no sistema, bem como para 

configurar a aplicação interativa enquanto ambiente agradável, atrativo e motivador para o 

público-alvo de ensino-aprendizagem almejado. 

 



3. Adequação dos recursos de texto, hipertexto e hipermídia às atividades pedagógicas 

do software educativo - presença de tais elementos em quantidade e qualidade adequadas à 

facilitação da aprendizagem pelo aluno 

 

a. Abrangência: 

     

      Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       (2)       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Acredita-se que, por ser um software com a sua temática voltada ao programa 

televisivo Mundo da Leitura na TV - o qual possui como um de seus objetivos principais o 

estímulo à escrita e leitura pelos infantes -,  atual versão do Guri ainda não contempla de 

forma satisfatória a inserção e manipulação de textos em suas apresentações de slides 

multimídia. Os textos atualmente disponíveis são pequenas frases retiradas das falas dos 

personagens do programa, as quais são pré-setadas e em número reduzido, o que inviabiliza 

a composição de narrativas mais complexas e dinâmicas por parte dos usuários. Tais textos 

devem ser habilitados para que o próprio usuários os digite e/ou complete, sendo nesse 

contexto premente levar em consideração as questões técnicas da TV Digital, ligadas às 

possibilidades de inserção de dados via controle remoto. Mesmo sendo o uso de apenas este 

instrumento de inserção de dados um dificultador inerente a própria TV Digital, julga-se 

necessário permitir funcionalidades em que os usuários são responsáveis por digitar textos, 

bem como modificá-los. Além disso, e como funcionalidades a serem adicionadas em 

versões futuras da aplicação interativa, sugere-se a disposição mínima de possibilidades de 

formatação de texto: aumento do tamanho de fonte, cores, efeitos básicos (negrito, 

sublinhado, itálico) e opções de fontes. Quanto aos recursos de hipertexto/hipermídia, 

atualmente são inexistente no software, visto que o mesmo ainda não chegou ao nível de 

autoria colaborativa de materiais educacionais hipermídia, sendo necessário, portanto, o 



desenvolvimento das funcionalidades extras que habilitem a passagem da sua forma atual, 

estática e linear via apresentação de slides multimídia, para o contexto hipermídia visado. 

 

 

Categoria: Atividades, recursos e fundamentação didático-pedagógica 

Sub-categoria: Adequação dos recursos informático-pedagógicos disponibilizados pelo software 

educativo para o desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, as quais configuram-

se enquanto objetivos educacionais do mesmo 

Lista de Critérios: 

 

1. Pertinência do software educativo ao objetivo didático-pedagógico nele trabalhado - 

o software no seu conjunto de recursos é uma ferramenta adequada aos processos de ensino-

aprendizagem intencionados enquanto objetivos didático-pedagógicos 

 

a. Abrangência: 

    

     Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

     0       1       2       3       (4)       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: O objetivo principal da aplicação interativa Guri é o de proporcionar novas 

formas de estender a experiência audiovisual-educativa do programa televisivo Mundo da 

Leitura na TV, por meio da abertura de possibilidades aos telespectadores para que 

construam colaborativamente materiais educativos hipermídia sobre as temáticas tratadas no 

programa. Ainda, e de acordo com os objetivos específicos, objetiva-se com a aplicação 

interativa Guri potencializar processos educativos ligados à escrita e leitura em linguagens 

diversas (textuais e não-textuais), bem como o estímulo ao raciocínio lógico e a criatividade. 

Nesses termos, a versão atual do software Guri contempla parcialmente tais proposições, por 



tratar-se mais especificamente de um protótipo experimental, o qual visa desvelar as 

possibilidades e dificuldades de desenvolvimento de aplicação interativas para a TV Digital. 

Porém, projeta-se que com a evolução técnica do middleware Ginga torne-se possível cada 

vez mais adicionar as funcionalidades previstas para a aplicação interativa Guri, as quais a 

habilitarão a chegar ao patamar de software de autoria colaborativa de materiais educativos 

hipermídia. Julga-se que a questão da autoria colaborativa é extremamente pertinente para os 

estilos contemporâneos de escrita e leitura hipermidiáticas atreladas as experiências 

socioculturais do ciberespaço, e nesse sentido a aplicação interativa Guri em sua versão 

potencial, a ser ainda finalizada, poderá alcançar o objetivo principal de potencializar as 

atividades de escrita e leitura trabalhadas no programa Mundo da Leitura na TV. 

 

 

2. Excelência do software enquanto ferramenta didática para o objetivo pedagógico 

proposto - outro tipo de ferramenta não substitui com vantagens o software no trabalho com 

seus objetivos didático-pedagógicos 

 

a. Abrangência: 

     

      Inadequada  ------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Quando da finalização da aplicação interativa Guri em sua versão final 

projetada, julga-se que tal software possuíra um diferencial ainda não conquistado por outras 

aplicações desenvolvidas para a TV Digital, tal seja: permitir a autoria colaborativa de 

material educativo hipermídia. Nesse sentido, julga-se que a autoria colaborativa configura 

um conceito e funcionalidade-chave das possibilidades de apropriação da TV Digital na 

Educação, pois permite apropriar-se do potencial interativo deste meio de comunicação em 



processos de ensino-aprendizagem coparticipados. Ligado ao fato de que não existem ainda 

aplicação interativas desenvolvidas para o programa televisivo Mundo da Leitura na TV, o 

software Guri nesse sentido torna-se algo inédito para o contexto de ensino-aprendizagem 

em questão. Porém, destaca-se desde já, que tal aplicação interativa deverá ainda evoluir 

consideravelmente em suas funcionalidades, para abarcar todas as premissas técnicas e 

educacionais que autorizem uma plena experiência de autoria colaborativa para os usuários 

do Guri. Em seu nível atual de desenvolvimento, a aplicação interativa Guri conseguiu tão 

somente alcançar um patamar que permite ulteriores processos de pesquisa que a torne, 

efetivamente, o software inicialmente projetado. 

 

 

3. Nível das atividades - compatibilidade dos recursos do software com o perfil do público-

alvo do software, o currículo escolar deste público, e o nível de conhecimento esperado 

destes usuários 

 

a. Abrangência: 

     

      Inadequado  -------------------------------> Totalmente adequado 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       (9)       10 

 

Comentários: Já em sua primeira versão, enquanto aplicação interativa de criação 

colaborativa de uma apresentação de slides multimídia, os recursos do software, bem como 

os objetivos didático-pedagógicos os quais pretende-se potencializar, estão contextualizados 

com o perfil do público-alvo do Guri, ou seja, crianças de 8 a 10 anos, da 3ª a 5ª séries do 

Ensino Fundamental. Nesses termos, destaca-se que tal público-alvo foi delimitado 

justamente por não pertencer ao requisitos iniciais do software Guri a possibilidade de uso 

por crianças não-alfabetizadas, sendo este, portanto um nível de conhecimento básico 



esperado de seus usuários. Ainda, destaca-se que os objetivos didático-pedagógicos da 

aplicação Guri estão contextualizados com o currículo oficial proposto pelo MEC para tal 

nível de escolarização, indo ao encontro de alguns dos objetivos básicos proposto para tais 

séries. A contextualização do software está pautada, ainda, pelos próprios objetivos 

educacionais do programa televisivo Mundo da Leitura na TV, os quais foram apropriados 

pela aplicação interativa Guri. Obviamente, e com base em todas as considerações pontuadas 

nesse relatório de avaliação, os desenvolvimentos ulteriores deste software permitirão aos 

seus usuários experiências de autoria colaborativa mais completas, dinâmicas, e baseadas no 

seu protagonismo. 

 

 

4. Protagonismo do usuário - nos diversos recursos pedagógicos disponibilizados pelo 

software, os usuários (professores, alunos, seres sociais) não encontram tão somente uma 

estrutura rígida de atividades pré-determinadas, podendo assumirem-se como autores das 

formas como os processos de ensino-aprendizagem ocorrem 

 

a. Abrangência: 

     

      Inadequada  ------------------------------> Totalmente adequada 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       (5)       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Em sua atual versão, o software Guri já prima pela experiência de ensino-

aprendizagem focada no conceito de autoria colaborativa e no protagonismo dos alunos, 

professores e demais sujeitos passíveis de estarem presentes nos processos educativos via 

aplicação interativa. Isso fica claro na disposição do software de não propor um conteúdo 

educativo já finalizado, a ser tão somente utilizado pelos usuários, mas sim uma aplicação 

interativa que requisita destes uma criação original embasada no contexto do programa 



Mundo da Leitura na TV. Obviamente, a experiência de autoria colaborativa está ainda em 

sua forma inicial na aplicação interativa Guri, e isso devido a diversos fatores, como a não 

possibilidade de inserção de mídias pelo usuário além das já setadas pelo software, a falta de 

ferramentas de comunicação internas, bem como de Tecnologias Digitais de Rede, e, por 

fim, a própria disposição das mídias em uma apresentação de slides multimídia, de caráter 

linear, portanto, e não hipermidial. Todas estas questões deverão ser levadas em 

consideração para as possíveis etapas ulteriores de continuidade de desenvolvimento desta 

aplicação interativa, conforme funcionalidades e requisitos já projetados para a mesma. 

 

 

5. Possibilidades interativas - presença de formas de comunicação interativa, por meio de 

Tecnologias Digitais de Rede e funcionalidades do próprio software, que favoreçam o 

trabalho em grupo e os processos educativos colaborativos 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      (0)       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

 

Comentários: Na atual versão do software Guri não consta um conjunto de Tecnologias 

Digitais de Rede (TDRs), bem como demais ferramentas de comunicação para suporte a 

trabalhos colaborativos em grupo (como chat, fórum de discussão, etc.). Tais funcionalidades 

foram projetadas para serem incorporadas à aplicação interativa pretendida, porém durante a 

vigência do projeto de pesquisa na qual esta foi desenvolvida não tornou-se possível sua 

efetiva implementação. De fato, ocorreu o domínio dos aspectos tecnológicos necessários a 

apropriação na TV Digital de duas TDRs, tais sejam: RSS e Twitter. Porém, ambas não 



foram integradas a versão final do software por questões técnicas e operacionais internas ao 

projeto de pesquisa citado. Ainda, teve-se conhecimento da possibilidade de 

operacionalização de outras TDRs na TV Digital, tais como a Wikipédia, Facebook, entre 

outras. Sugere-se como trabalhos futuros que, além da implementação e integração destas 

TDRs na aplicação interativa Guri, seja igualmente efetivada a criação de ferramentas 

básicas de comunicação interativa, para o suporte do trabalho colaborativo a ser 

desenvolvido por meio do software em questão, sendo principalmente um chat e fórum de 

discussão. 

 

 

6. Produção coparticipada do conhecimento - presença no software de recursos que 

permitam a produção colaborativa de conhecimentos, por meio da coparticipação dos 

sujeitos nos processos de ensino-aprendizagem 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       (6)       7       8       9       10 

 

Comentários: A infraestrutura tecnológica básica para a produção colaborativa de 

conhecimentos via aplicação interativa Guri encontra-se implementada, sendo esta o sistema 

cliente-servidor que atualmente permite ao software em questão a persistência e 

compartilhamento de uma apresentação de slides multimídia entre dois ou mais usuários. 

Porém, este é apenas um primeiro nível de recursos de coparticipação a serem autorizados 

pela aplicação interativa pretendida. Além das questões já relatadas, como a implementação 

das TDRs e formas de comunicação interativa para o suporte do trabalho em grupo, julga-se 

necessário a evolução do software em questão para a autoria colaborativa de malhas 



educacionais hipermídia. 

 

 

7. Desafios pedagógicos - presença de desafios capazes de iniciar e/ou provocar a 

continuidade das atividades associadas ao software, de maneira que os alunos mantenham o 

interesse na utilização do mesmo 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      (0)       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10 

 

Comentários: Uma dos objetivos do Mundo da Leitura na TV é buscar formas de 

desenvolvimento da criatividade e imaginação dos telespectadores, por meio de diversas 

atividades presentes nos quadros do programa. Várias destas atividades estão ligadas à 

questão de jogos educativos, oficinas e desafios diversos propostos aos telespectadores. 

Alguns exemplos são: a) Oficinas: quadro apresentado personagem Mil-Faces, propõe ao 

telespectador o passo-a-passo da confecção de diversos objetos que possibilitam o trabalho 

com artes plásticas, música e teatro. A proposta apresentada no quadro estimula que o 

espectador faça o que é proposto, aprendendo de forma lúdica; b) Jogo: conduzido pelos 

personagens Gali-Leu e Natália, consiste num quadro de perguntas e respostas com a 

participação de representantes de escolas. Essas perguntas são relacionadas a livros ou filmes 

indicados para a leitura prévia. Um casal de estudantes com idades entre dez e onze anos, da 

escola participante, é quem responde às questões formuladas com base na obra indicada; c) 

Labirinto: propõe-se atrair a participação do telespectador para que ele busque respostas aos 

enigmas apresentados e as envie por e-mail ou carta para a produção do programa. A cada 

episódio um enigma é oferecido pelo Mil-Faces e por Gali-Leu para que seja respondido no 



próximo episódio. Nesse sentido, todas estas atividades já desenvolvidas pelo programa 

Mundo da Leitura na TV, em sua versão analógica e não-interativa, poderiam ser apropriadas 

pelos professores para comporem desafios diversos que motivam os alunos na realização de 

processos de autoria colaborativa por meio da aplicação interativa, que passaria, assim, a 

"alargar" as possibilidades educativas já existentes no programa. Por exemplo, quando fosse 

apresentado o quadro Labirinto, a busca pelas respostas aos enigmas propostos poderia 

compor uma atividade de criação coparticipada entre os alunos, onde a solução do enigma 

seria expressa em um material educacional hipermídia. Nesse contexto, as diversas 

ferramentas previstas para comporem as versões ulteriores da aplicação interativa Guri, 

como as TDRs e formas de comunicação interativa, tornam-se essenciais para o suporte do 

trabalho colaborativa a ser feito. 

 

 

Categoria: Atividades, recursos e fundamentação didático-pedagógica 

Sub-categoria:  Coerência do embasamento teórico pedagógico e epistemológico do software 

educativo, com relação aos seus objetivos didáticos e recursos/atividades disponibilizados aos 

sujeitos dos processos educativos 

Lista de Critérios: 

 

1. Explicitação dos fundamentos pedagógicos que embasam o software educativo - 

indicação, subsidiada por reflexões presentes em textos científicos, da tendência pedagógica 

que fornece subsídio a apropriação do software em processos de ensino-aprendizagem 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 

 

      0       1       2       3       4       5       6       7       (8)       9       10 



 

Comentários: Existe um conjunto de textos produzidos em paralelo ao desenvolvimento da 

aplicação interativa, e que tratam das questões teórico-práticas de uma possível apropriação 

educativa do software Guri em processos de ensino-aprendizagem. Alguns destes textos 

versam justamente sobre as diretrizes pedagógicas de sustentação a autoria colaborativa por 

meio de softwares computacionais que autorizam a comunicação interativa e a 

coparticipação na apropriação e (re)criação de conhecimentos. No caso da aplicação 

interativa Guri, sua base pedagógica assenta-se nas propostas educativas de Paulo Freire, 

educador e filósofo brasileiro. Basicamente, no que se refere à proposta pedagógica do 

software em questão, a mesma está assentada principalmente na ressignificação do 

pressupostos educacionais tradicionais que guiam majoritariamente os processos de ensino-

aprendizagem até os dias de hoje, seja na educação formal ou não-formal. Tais 

ressignificações versam, principalmente, sobre as relações professor-aluno, bem como no 

que se refere aos métodos de ensino-aprendizagem. Nesses termos, acredita-se que 

encontram-se delimitadas os pressupostos básicos passíveis de guiar a apropriação educativa 

da aplicação interativa Guri. Como trabalho futuro, julga-se ainda necessário repensar, 

conectado aos objetivos do software Guri, reflexões acerca da ressignificação necessários 

aos conteúdos de ensino-aprendizagem durante os processos educativos. 

 

 

2. Explicitação dos fundamentos epistemológicos que embasam o software educativo - 

indicação, subsidiada por reflexões presente em textos científicos, da epistemologia que 

fornece subsídio aos fundamentos pedagógicos do software, com base nos objetivos 

educacionais por este pretendido 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 



 

      0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       (10) 

 

Comentários: De forma análoga ao item de avaliação anterior, pontua-se que existe um 

conjunto de textos acerca das diretrizes epistemológicas que embasam a proposta pedagógica 

subsidiadora de possíveis processos de apropriação da aplicação interativa Guri. 

Sinteticamente, tais diretrizes se apropriam da compreensão de Paulo Freire acerca do ato de 

conhecimento, a qual se materializa no conceito de diálogo. Para o autor, o conhecimento é 

algo sempre social, apropriado e (re)criado através da criação que os sujeitos fazem, de 

forma coparticipada e pelo diálogo, de uma rede de significados e sentido que apreende um 

objeto cognoscível. Assim, tem-se que no ato de conhecimento potencializados por 

tecnologias comunicativas interativas como a TV Digital, tanto os alunos quanto o professor 

e demais seres sociais participantes das redes de ensino-aprendizagem estabelecidas, 

necessitam assumir uma atitude protagonista (ser autor), na medida em que atuam e refletem 

em comunhão (conhecer em colaboração). Nesses termos, acredita-se que a epistemologia 

freireana ofereça um subsídio teórico-prático preciso e potente para compreender a natureza 

dos processos de autoria colaborativa de conhecimentos, os quais caracterizam a aplicação 

interativa Guri em seus intentos educacionais. 

 

 

3. Transposição dos fundamentos em uma opção didático-metodológica específica - 

presença de documentação, no formato de “Guia para o Professor”, contendo uma proposta 

didática para a apropriação do software educativo em conformidade com o objetivo de 

aprendizagem perseguido 

 

a. Abrangência: 

     

      Ausente  ----------------------------------> Adequadamente presente 

 

b. Escala 



 

      0       1       2       3       4       5       6       (7)       8       9       10 

 

Comentários: Conforme relatado no item de avaliação dos fundamentos pedagógicos da 

aplicação interativa Guri, encontram-se sintetizadas textualmente reflexões acerca da 

ressignificação dos métodos de ensino-aprendizagem, necessárias aos atos de conhecimentos 

compreendidos pelo conceito de autoria colaborativa. Nesse sentido, e dentro do subsídio 

teórico de Paulo Freire, tem-se a descrição do método dialógico-problematizador, no qual os 

sujeitos participantes do ato educativo se apropriam e constroem conhecimentos através do 

ato coletivo de perguntarem-se sobre a razão de ser de um objeto cognoscível, ao passo em 

que se segue o diálogo enquanto momento de desvelamento e reflexão coparticipada, sempre 

ancorado nos conhecimentos científico-filosóficos que explicam o objeto de estudo em 

questão. Porém, o diálogo problematizador pontuado por Freire poderia ser melhor 

caracterizado como um esquema metodológico de mais amplo nível de abstração, sendo 

necessário, para contextos e objetivos educativos diversos, adaptar as concepção freireanas 

em metodologias específicas, como é o caso, por exemplo, da apropriação educativa da TV 

Digital. Nesses termos, julga-se necessário ainda em trabalhos futuros, e ao passo em que a 

aplicação interativa Guri alcançar seus objetivos finais de desenvolvimento, o 

estabelecimento de uma proposta didática mais específica e contextualizada com os objetivos 

e possibilidades do software em questão. 

 

 

Consideração final do(s) avaliador(es): Com base nas avaliações realizadas, torna-se 

possível afirmar que a aplicação interativa Guri, em sua versão de desenvolvimento atual, 

configura-se como um protótipo experimental, o qual reflete o estágio de maturidade das 

possibilidades técnicas de desenvolvimento de softwares para a TV Digital, por meio do 

middleware Ginga. Desta forma, não está ainda apto a ser utilizado em ambientes reais de 

ensino, sendo necessário a continuidade de desenvolvimento das suas funcionalidades e do 

aporte teórico-prático educacional que o embasa. Contudo, julga-se plausível afirmar que 

tais atividades ulteriores de pesquisa e desenvolvimento encontram-se perfeitamente 



subsidiadas pelos trabalhos já realizados, os quais servem como uma base profícua para a 

continuidade dos objetivos e tarefas vislumbradas para o projeto de investigação ao qual a 

aplicação interativa Guri se filia. 

 

Lista de possíveis itens a serem modificados no software: Indicados nos comentários de 

cada um nos itens de avaliação. 

 

 

2.2 Avaliação formativa da aplicação interativa Guri 

 

 Abaixo, descreve-se uma proposta geral para os processos de avaliação da aplicação 

interativa Guri com usuários, em ambiente controlado de laboratório, tendo como objetivo a 

análise de questões pontuais de interfaces, a partir de categorias pré-definidas. 

 

2.2.1. Objetivo geral (1) e específicos (2) 

 

(1)  

• Realizar uma avaliação formativa com usuários da interface da aplicação 

interativa Guri 

 

 (2)  

• Coletar um conjunto de dados qualitativos sobre a utilização da aplicação 

interativa por usuários reais; 

• Desvelar as deficiência da interface através da observação das estratégias 

utilizadas pelos usuários na apropriação da aplicação interativa; 

• Verificar em que medida o atual design da interface contempla as categorias de 

análise propostas para a avaliação da aplicação interativa; 

• Propor um conjunto de futuras alterações na interface da aplicação interativa com 

base nas observações e feedback dos usuários. 

      



2.2.2 Justificativa  

 

 No contexto de expansão da TV Digital enquanto novo meio de comunicação, destaca-se 

que a mesma possui um grande potencial para fomentar ações educativas suportadas pelas 

tecnologias, por meio do acesso a aplicativos interativos que fornecem uma diferenciada gama de 

possibilidades, dentro do que se conhece por T-learning. Aliada ao seu uso potencial dentro das 

escolas, tem-se o fato de que a televisão é também encontrada em quase todas as casas 

brasileiras, atendendo porções da população que não tem acesso à Internet por meio de 

computadores. Por isso, o potencial educativo e, ainda, de inclusão digital da TV Digital, deve 

ser explorado a fundo, sem esquecer das diferenças básicas entre a TV e o computador, e os 

usuários de ambos. 

 Uma questão importante no desenvolvimento de aplicações interativas para a TV Digital 

é que muitos dos seus futuros usuários, antigos telespectadores da televisão analógica, 

provavelmente nunca tiveram um contato aprofundando com computadores, Internet e as suas  

Tecnologias Digitais de Rede (os sistemas hipermídia que moldam os softwares da rede e 

também das aplicações interativas). Logo, a Interface Humano Computador, enquanto área de 

pesquisa sobre as formas de interface entre usuário e aplicações, possui nesse contexto uma 

tarefa importante. Principalmente, deverá encontrar formas de potencializar a apropriação visual 

das funcionalidades destas aplicações, de forma fácil e intuitiva, contribuindo de maneira 

significativa para os processos educativos e de inclusão digital destas pessoas. Assim, as 

interfaces desenvolvidas devem levar em conta questões como as características do público-alvo 

ao qual se destina, suas experiências com a utilização de ferramentas digitais, os contextos sócio-

culturais onde tais sujeitos se encontram, entre outros. Porém, no que se referem às pesquisas 

ligadas a esta importante área de conhecimento para o desenvolvimento de aplicativos na TV 

Digital, as mesmas ainda estão em seus estágios iniciais de maturação e elaboração, decorrentes 

de algumas experiências pontuais de investigação.  

 Nesse sentido, acredita-se que a operacionalização de uma ação avaliativa da aplicação 

interativa Guri a partir da perspectiva do usuários poderá contribuir sobremaneira com a 

qualificação do processo de desenvolvimento deste software, principalmente no que se refere à 

possibilidade de futuras alterações no mesmo, ao passo em que as pesquisas em TV Digital no 



interior do projeto de pesquisa do qual esta aplicação interativa tem origem ganhem 

continuidade. 

 

2.2.3 Público-alvo e lócus da avaliação 

 

 Destaca-se que o público-alvo do processo de avaliação formativa com usuário será 

composto por dois sujeitos2, advindos do Ensino Fundamental das Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Monteiro Lobato Planaltina e Centro Integrado de Educação Pública São Luiz 

Gonzaga, localizadas na cidade de Passo Fundo-RS. De forma específica, pontua-se que tais 

sujeitos são uma menina de 11 anos (aluno do 6ª ano) e um menino de 10 anos (aluno do 5ª ano), 

os quais preenchem assim o perfil de público-alvo previsto para aplicação interativa – alunos 

advindos dos primeiros seis anos do Ensino Fundamental, preferencialmente sujeitos já 

alfabetizados. 

 Já no que se refere ao lócus da avaliação formativa, destaca-se que a mesma será 

realizada nas dependências da Universidade de Passo Fundo, de forma mais específica na sala do 

Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Inclusão Digital (GEPID), do curso de Ciência da 

Computação. Participarão da avaliação quatro pesquisadores, sendo que dois destes estarão 

envolvidos diretamente com as tarefas dos processos avaliativos, e os demais atuando no suporte 

técnico-operacional. Será utilizado para a avaliação o seguinte conjunto de equipamentos:  

 

• Computador com recursos multimídia (caixas de som), com a seguinte configuração: 

processador Intel® Core™ i5 CPU 650 @ 3.20GHz × 4, memória de 3,6 GiB, sistema 

operacional Linux Ubuntu 11.10 64-bit; 

• Gravador digital de áudio; 

                                                

2 Com o objetivo de manter o sigilo das informações e a privacidade dos sujeitos pesquisados, destaca-se que, 
apesar de ser realizada uma coleta de informações pessoais durante a entrevista e  observações, a referência aos 
alunos nos textos do presente documento (bem como futuros trabalhos de divulgação científica) será efetivada 
com base no seguinte esquema de codificação: numeração dos sujeitos conforme uma lista fixa, contendo uma 
palavra identificadora seguida de um algarismo arábico. Assim, tem-se para o contexto desta avaliação o Aluno 1 
e Aluno 2. Coloca-se também que os materiais escritos, sonoros e visuais coletados durante os testes serão 
destruídos ou apagados nas suas formas analógicas ou digitais posteriormente à sua utilização para a análise dos 
dados. Ainda, faz-se necessário pontuar que, devido a idade de ambos os sujeitos investigados, foi solicitado aos 
responsáveis dos mesmos a leitura e assinatura de um “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido”, 
autorizando a participação destes alunos nos testes de avaliação da aplicação interativa Guri. Tal “Termo” pode 
ser encontrado no Apêndice A da presente proposta de avaliação. 



• Webcam; 

• Datashow; 

• Softwares de gravação de telas (screen record) e gravação de vídeo por webcam. 

 

2.2.4 Metodologia 

 

 No que se refere à metodologia a ser aplicada na avaliação formativa com usuários da 

aplicação interativa Guri, destaca-se nos itens subsequentes uma descrição específica das etapas 

do teste, as formas de coleta de dados a serem utilizadas e, por fim, um conjunto de 

especificações acerca da forma de análise dos resultados conquistados com o processo avaliativo. 

 

2.2.4.1 Etapas do teste 

 

 O processo de teste da aplicação interativa Guri com usuários está organizada em duas 

macro-etapas, sendo que no interior de cada uma dessas compreendem-se um conjunto de 

atividades e tarefas que buscam colocar os sujeitos participantes da pesquisa em contato com as 

todas as funcionalidades do software. Nesse contexto, tem-se as seguintes etapas: 

 

1. Apresentação geral da aplicação interativa Guri  

 

 Antes de ser iniciada a utilização da aplicação pelos sujeitos, pretende-se realizar uma 

breve explicação sobre o projeto, porque está sendo desenvolvido a aplicação interativa Guri, e 

qual a importância da participação dos alunos selecionados. Em seguida, será realizada uma 

demonstração da aplicação interativa Guri aos dois sujeitos participantes da pesquisa, no que se 

refere-se aos seus aspectos gerais, utilizando-se para isso do próprio computador de teste e de um 

datashow. Esta apresentação geral do software cobrirá seu funcionamento básico, ou seja, serão 

relatadas as atividades passíveis de serem operacionalizadas pelo mesmo, mas sem que as 

crianças consigam ver todos os comandos que dão acesso às funções do aplicativo. Esta medida é 

tomada levando em conta que questões sobre a facilidade do acesso às funções do software 

fazem parte do escopo do teste, bem como de aprendizado e memorização dos caminhos a serem 

percorridos para fazer determinadas funções no software.  



 Fará parte dessa primeira exposição, também, a explicitação do mapeamento das teclas de 

um controle remoto de TV Digital para o teclado do computador, mais especificamente aquelas 

que serão realmente utilizadas pelos usuários na aplicação. Destaca-se que tais teclas estarão 

diferenciadas visualmente no teclado do computador, permitindo aos usuários identificá-las dos 

elementos restantes deste dispositivo. 

 

2. Realização do teste da aplicação interativa com os sujeitos 

 

 Após a etapa de apresentação do software, um dos alunos será mantido na sala de 

pesquisa, onde ocorrerá o teste, e o outro será mantido em outro ambiente, de forma a não ver o 

teste do primeiro aluno. As mesmas atividades que compõem o teste serão designadas para 

ambos os alunos. Todo o processo será gravado para análise posterior através dos seguintes 

instrumentos: software de gravação de tela, webcam e gravador de áudio. Além disso, os 

avaliadores estarão presentes anotando observações e, somente se extremamente necessário - no 

caso de não ser possível prosseguir com o teste -, os avaliadores poderão auxiliar a criança na 

realização de parte das atividades propostas. Basicamente, o teste ocorrerá em dois momentos 

distintos para cada usuários, sendo que prevê-se a utilização de 30 minutos por momento, 

contabilizando um total de 2 horas de testes: 

 

• Edição de uma apresentação de slides em branco, pertencente ao grupo do usuário 

 

� Ao iniciarem a aplicação interativa, o usuário deverá digitar um login e senha de 

usuários para ter acesso ao ambiente de criação da aplicação. Esse login e senha 

foram criados previamente pelos pesquisadores no ambiente de administração do 

Guri, e serão fornecidos aos usuários no momento em que eles se encontrarem na 

tela inicial do software. Após efetivarem o login, será requisitado aos usuários que 

escolham a apresentação de slides (criadas, igualmente, antes do teste) que possua 

o seu nome de login no título. Após isso, os usuários estarão no ambiente de 

edição da apresentação, e lhes será repassada a seguinte sequência de tarefa:  

� Alterar a apresentação adicionando à mesma 3 slides, sendo que cada um desses 

slides deve possuir, no mínimo, 1 imagens, 1 texto e 1 som ou 1 vídeo; 



� Trocar a ordem dos slides 1 e 3 da apresentação; 

� Excluir algum dos slides da apresentação;  

� Apresentar o trabalho finalizado; 

� Salvar o projeto e sair do aplicativo (efetuar logoff). 

 

• Edição da apresentação de slides de forma compartilhada (criada pelo outro usuário) 

 

� Nesta etapa, o primeiro usuário a utilizar a aplicação interativa Guri, após o 

término do teste com o segundo usuário, voltará a interagir com a aplicação 

interativa no intuito de editar a apresentação criada por este último. Após o fim do 

teste com o primeiro usuário, a mesma atividade deverá ser realizada pelo 

segundo usuário. No que se refere à atividade, a mesma compõem-se inicialmente 

em uma repetição dos passos iniciais de acesso ao software (login e escolha da 

apresentação a ser editada), sendo que, após isso, será requisitado a execução das 

seguintes tarefas: 

� Deletar no segundo slide criado a imagem presente e adicionar uma outra imagem 

a escolha do usuário; 

� Deletar o último slide da apresentação; 

� Adicionar um slide em branco na posição do slide deletado na tarefa anterior, e 

inserir dois elementos de mídia quaisquer (imagem, texto, som ou vídeo); 

� Apresentar o trabalho finalizado; 

� Salvar a apresentação editada; 

� Feche o aplicativo, efetuando logoff. 

 

2.2.4.2 Método de coleta de dados 

 

 Como orientação geral das técnicas de coleta de dados, partiu-se de um processo de 

documentação direta, ou seja, de “[...] levantamento de dados no próprio local onde os 

fenômenos ocorrem” (MARCONI; LAKATOS, 2005, p. 188), por meio do contato presencial 

com os sujeitos que farão uso da aplicação interativa Guri e proporcionarão um feedback acerca 

das questões de interface e funcionalidades. Em específico, as duas técnicas de coleta de dados a 



serem utilizadas são a observação e a entrevista2. No caso da primeira, tem-se a utilização dos 

“[...] sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e 

ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar”. (Ibidem, p. 192). 

Já no que se refere à entrevista, a mesma constitui-se enquanto momento de encontro face a face 

entre duas pessoas, “[...] a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional” e de forma metódica. (Ibidem, p. 

197). 

 No que tange a coleta de dados por meio de entrevista e observação, Lüdke e André 

(1986) ressaltam que pode haver variações no modo como os instrumentos são utilizados para 

efetivar este processo de coleta. No caso da observação, as principais nuances que caracterizam 

as singularidades de aplicação deste método de coleta passam pela escolha do pesquisador, tanto 

no que se refere "[...] ao seu grau de participação no trabalho, quanto à explicação do seu papel e 

dos propósitos da pesquisa junto aos sujeitos e quanto à forma da sua inserção na realidade". 

(Ibidem, p. 27). Surgem então alguns termos como: observação participante, participante total, 

participante como observador, observador como participante e observador total. Já nas 

entrevistas, o maior fator de variação se deve a liberdade de percurso que os questionamentos 

podem assumir na realização do diálogo entre pesquisador e sujeito entrevistado. Deste contexto, 

podem ser efetuadas entrevistas do tipo estruturada, semi-estruturada e não-estruturada. (Ibidem, 

p. 33-38). 

 Para o presente estudo, optou-se pela delimitação do instrumento de observação nos 

seguintes termos: a) no que se refere ao grau de participação e imersão do pesquisador na 

realidade a ser estudada, como uma “observação participante”, entendida como “[...] uma 

estratégia de campo que combina simultaneamente [...] a entrevista de respondentes e 

informantes, a participação e a observação direta e a introspecção” (DENZIN apud LÜDKE; 

ANDRÉ, 1986, p. 28); b) no que tange à explicitação do papel e dos propósitos de estudo ao 

público-alvo, tomou-se como delineador o tipo de “observação como participante”, ou seja, um 

processo de contato com a realidade de estudo onde “[...] a identidade do pesquisador e os 

objetivos de estudo são revelados ao grupo pesquisado desde o início”. (LÜDKE; ANDRÉ, 

1986, p. 29). 

                                                

2 O modelo semi-estruturado da entrevista a ser realizada com os dois sujeitos participantes da avaliação formativa 
pode ser verificada no Apêndice B da presente proposta. 



 Quanto à técnica de coleta de dados por meio de entrevistas, optou-se pelo tipo de 

entrevista semi-estruturada devido ao caráter flexível e dinâmico que o processo de coleta pode 

adquirir por meio deste instrumento, ao mesmo tempo em que se torna possível também definir 

um roteiro básico de perguntas para guiar a entrevista. Esse tipo de entrevista parece ser 

adequado contexto da pesquisa, visto que permite obter informações do público-alvo através de 

uma aproximação não-estática e delimitada por uma estrutura rígida de perguntas que, 

consequentemente, poderiam fazer com que dados qualitativos essenciais se perdessem durante 

um processo onde não existe possibilidade de adaptações just-in-time3. (Ibidem, p. 34-35). 

Por fim, faz necessário pontuar as tecnologias e formas de registro utilizadas para a efetivação da 

coleta de dados por meio de observação participante e entrevista semi-estruturada. Assim, no que 

se refere à observação, destaca-se que as ações dos usuários durante a sessão serão registradas 

por meio de anotações (em papel) dos pesquisadores, bem como também serão gravados 

digitalmente os áudios dos diálogos efetivados entre os usuários e pesquisadores. Devido a 

natureza do teste em questão, serão igualmente registradas imagens da utilização da aplicação 

interativa com uma webcam acoplada ao computador, com vistas a capturar as expressões dos 

usuário durante a realização das atividades. Para tal, se fará uso do software livre Cheese 3.2.04. 

 Ainda, e de forma complementar a gravação das expressões faciais dos usuários, serão 

registradas em vídeos as interações dos usuários na tela durante a manipulação da interface. 

Nesse caso, será utilizado o software livre para screen record Krut 0.9.25. Por fim, no que se 

refere à entrevista, a qual busca inquirir acerca de questões de acessibilidade e usabilidade da 

aplicação interativa Guri conforme o julgamento de satisfação do sujeito na execução das tarefas 

(PRATES; BARBOSA, 2003, p. 9), as mesmas serão gravadas digitalmente para posterior 

transcrição física, oferecendo assim o suporte de dados necessários à análise do processo de 

avaliação. 

 

2.2.4.3 Método de análise de dados 

 

                                                
3  Entenda-se por esta expressão adaptações em tempo real, durante o processo de condução de uma determinada 

entrevista. 
4  Disponível em: http://download.gnome.org/sources/cheese/3.2/cheese-3.2.0.tar.xz. 
5  Disponível em: http://ufpr.dl.sourceforge.net/sourceforge/krut/krut_full_ubuntu_0_9_2_1.zip. 



 Inicialmente, destaca-se que a análise dos dados da avaliação com usuário da aplicação 

interativa Guri possui dois objetivos principais, tais sejam: a) interpretar um conjunto de dados, 

advindos das interações e opiniões dos sujeitos sobre o software, de modo a verificar em que 

medida as categorias de análises eleitas para a avaliação estão sendo contempladas; b) propor, 

com base nesse processo interpretativo, um conjunto de medidas futuras a serem efetivadas para 

a mitigação dos problemas encontrados no aplicativo à nível de interface. Com base nisso, 

destaca-se que a análise a ser efetivada pode ser classificada enquanto de tipo “experimental”, 

conforme Prates e Barbosa, visto que nesse modelo opera-se uma análise interpretativa que parte 

de “[...] dados coletados em ambientes controlados, como laboratórios, [os quais] precisam ser 

analisados em função das variáveis sendo observadas”. (2003, p. 10-11)  

 A partir do exposto, torna-se possível descrever uma série de passos ou fases a serem 

efetivados para o processamento da análise dos dados obtidos através da experiência de 

utilização da aplicação interativa Guri com o público-alvo. De modo geral, pode-se dizer que o 

processo de análise será organizado em três momentos principais: (a) pré-análise, (b) exploração 

do material obtido, e (c) tratamento dos resultados obtidos e interpretação. (GOMES, 1994, p. 

76). 

 Na fase de pré-análise, as principais atividades a serem desenvolvidas são a organização 

do material a ser analisado, ou seja, os dados obtidos em campo a serem utilizados e 

referenciados durante o processo analítico. Assim, serão efetivadas neste contexto, em um 

primeiro momento, a transcrição das entrevistas com os sujeito pesquisados, bem como a 

organização dos dados coletados por meio da observação dos pesquisadores. Após isso, tem-se a 

realização de momentos de leituras sucessivas dos dados coletados, visando “impregnar-se” dos 

seus conteúdos e tendências mais gerais, partindo nesse contexto do conjunto de categorias de 

análise delimitadas para essa pesquisa. Tais categorias foram construídas de forma dedutiva (a 

partir do embasamento teórico existente sobre a área de conhecimento de IHC), tal como 

anteriormente propostas no questionário de avaliação objetiva da aplicação interativa Guri, e 

podem ser sinteticamente descritas nos itens a seguir: 

  

• Instruções - existência de instruções claras e objetivas para a utilização do software; 

• Ícones e botões - ferramentas de interação do aluno com o conteúdo a ser trabalhado, que 

não exijam a utilização frequente de outros recursos; 



• Auxílio e dicas - elementos cuja presença tornam oportuno o esclarecimento de dúvidas 

durante o desenvolvimento do programa de ajuda; 

• Linguagem versus público-alvo - o vocabulário e as estruturas de frases e imagens da 

interface do software educativo com o usuário são adequadas ao público-alvo; 

• Navegabilidade - possibilidade de acessar com facilidade todas as partes do software 

educativo; 

• Mapeamento - presença de um sistema de informações para o usuário, que esclareça sua 

localização no software e que indique quais caminhos já percorridos e quantos ainda 

estão disponíveis. 

• Atratividade - capacidade do software despertar por meio da sua interface um interesse 

intrínseco do aluno pela exploração de suas possibilidades e conteúdos 

• Layout da tela - telas com visual esteticamente adequado: texto, bem distribuído, 

imagens e animações pertinentes ao contexto, bem como efeitos sonoros. 

• Carga cognitiva - em cada tela, quantidade adequada de elementos capazes de captar a 

atenção do usuário (em vez de desviá-la): imagens, textos, sons e animações presente 

numa quantidade que permita ao aluno uma aprendizagem sem sobrecarga ou deficiência 

de informações. 

 

 Após o processo de pré-análise, será efetivada a fase de exploração do material obtido em 

campo, configurando assim um segundo momento: o processo de definição de possíveis 

trechos/unidades de dados a serem referenciados na análise. Praticamente, durante esta fase os 

trechos de dados utilizados serão codificados a partir das categorias de análise identificadas, 

diferenciando-se assim nos textos impressos as unidades de dados conforme a sua vinculação 

com uma determinada categoria, através da marcação física destes a partir de um determinado 

símbolo gráfico. Vale ressaltar ainda que durante este processo serão registradas impressões e 

pequenas análises preliminares das mensagens e observações efetivadas na experiência de 

utilização da aplicação com usuários. Nestes termos, configura-se nessa fase um momento em 

que será feito uso de todas as atividades e processos executados na pré-análise. (GOMES, 1994, 

p. 76). 

 Por fim, após realizar a identificação e indexação dos dados a serem utilizados dentro de 

cada categoria, chega-se a fase de tratamento dos dados obtidos e de interpretação. Ou seja, nesta 



fase reside especificamente todo o processo de estabelecimento de abstrações, inferências e 

tentativas de superar a superficialidade dos dados, visando construir novas perspectivas e, 

principalmente, levantar pontos de interpretação sobre os processos de apropriação pelos 

usuários da interface da aplicação interativa Guri. Antes de buscar tão somente uma classificação 

interpretativa dos dados conforme as categorias de análise, destaca-se que o objetivo central 

dessa fase é a de oferecer propostas concretas de modificação futura da interface da aplicação, 

com base nos aspectos negativos e potencialidades identificadas nesta durante a experiência de 

utilização com os sujeitos da pesquisa. Assim, o processo de análise dos dados obtidos por meio 

de tal experiência deve orientar-se para um conjunto de conclusões provisórias e propositivas 

acerca do objeto de estudo em questão – a aplicação interativa Guri. 

 

2.2.5 Análise dos dados obtidos através do teste de interface do software Guri com usuários 

 

 O teste de interface do Software Guri foi aplicado no dia 15 de maio de 2012, com 

previsão de início às 10 da manhã. Alguns dias antes, os bolsistas se reuniram para organizar os 

materiais necessários para o teste, incluindo formas de gravar as ações dos usuários para 

posterior avaliação, bem como preparativos para o teste em si, como a simulação do uso de um 

controle remoto no teclado de um computador (Figura 1), visto que o teste foi realizado via 

ambiente simulado. O teste contou com a participação de dois alunos de Ensino Fundamental, 

uma menina de 11 anos e um menino de 10 anos, ambos no 5º ano, de escolas diferentes 

localizadas na cidade de Passo Fundo-RS.  

 Devido à falta de uma sala apropriada para testes de usabilidades (as quais normalmente 

possuem uma parede com espelho, onde os observadores ficam do outro lado observando 

enquanto o usuário testa o software e tem suas ações filmadas), os testes foram realizados na 

própria sala de pesquisa do grupo GEPID, em um computador com o software instalado. 

 Algumas providências foram tomadas anteriormente ao teste, tais como a definição das 

atividades a serem feitas individualmente pelas crianças, descritas nos subitens anteriores deste 

documento de avaliação. Além disso, foi definido que os observadores dos testes (bolsistas-

pesquisadores) poderiam ajudar os alunos nas tarefas respondendo suas dúvidas e indicando o 

que fazer, caso eles não estivessem conseguindo seguir em frente por causa de dificuldades. 

Também foi estipulado um tempo médio de 30 à 45 minutos para cada teste, e a aplicação de um 



questionário com cada um dos alunos, novamente em separado, e com o áudio gravado para 

posterior análise. 

 Anteriormente ao teste aplicado com os alunos foi feita uma demonstração geral das 

possibilidades oferecidas pelo software, ou seja, das funcionalidades que o mesmo contém. 

Durante a demonstração, os alunos não puderam ver como as ações estavam sendo efetuadas no 

teclado do computador. Também foram expostos os objetivos e capacidades do software, para 

que as crianças tivessem uma ideia do que se tratava. Um fato curioso a ser destacado nesse 

contexto é que a aplicação interativa Guri, ao ser comparada em suas funcionalidade atuais com 

o software Microsoft Power Point - visto que utiliza a metáfora de criação de uma apresentação 

de slides -, não transpareceu aos alunos como uma proposta de programa computadorizado 

familiar, uma vez que ambos os usuários testados desconheciam o software da Microsoft. Nesses 

termos, uma primeira questão de avaliação para posteriores reformulações da aplicação interativa 

Guri refere-se especificamente a tarefa de encontrar uma metáfora funcional capaz de representar 

as funcionalidades de um software de autoria de colaborativa, de forma intuitiva e dentro dos 

marcos significativos acerca das tecnologias digitais do público-alvo a que se destina. 

 Para criar uma experiência similar ao uso do software em uma TV Digital, foram 

colocados nas respectivas teclas do teclado convencional uma imagem indicando qual seria a 

funcionalidade do botão no controle remoto, como pode ser visto na Figura 1. Os botões F1, F2, 

F3 e F4 acionam as funções que no controle remoto serão representadas pelos botões coloridos 

vermelho, verde, amarelo e azul, respectivamente. Além disso, o botão Enter, as teclas numéricas 

e as setas direcionais também foram marcados no teclado. Todas as outras teclas não são 

utilizadas para disparar comandos no software. 

 Este tipo de auxílio foi indispensável para o teste, pois, além de ser uma tecnologia 

completamente desconhecida pelos usuários, era necessário recriar a experiência como se eles 

estivessem de fato utilizando um controle remoto, onde as teclas seriam da forma como 

impressas no teclado. Não notou-se problemas referentes à esta parte durante os testes aplicados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 1 - Teclado convencional emulando um controle remoto de TV Digital 

 

 Diferente do que se esperava, os testes não puderam seguir a ordem das atividades 

descritas anteriormente, uma vez que o software apresentou bugs diversos no processo de 

carregamento da tela galeria de imagens, fato que fez o software parar de funcionar por, pelo 

menos, quatro vezes durante os dois testes, exigindo, assim, que os usuários tivessem que refazer 

as atividades anteriormente realizadas, porém de forma mais simplificada. Foi pedido para que 

ambos, após os problemas apresentados, fizessem apenas um novo slide e colocassem um pouco 

de conteúdo. Os testes também levaram mais tempo do que o esperado para finalizarem – cerca 

de 50 minutos por usuário –, fazendo com que a sessão de perguntas do questionário preparado 

ficassem para a parte o turno da tarde. 



 Nesses termos, e com base nas categorias de análises levantadas para a avaliação da 

interface da aplicação interativa Guri, descreve-se abaixo um conjunto de reflexões sobre as 

ações desenvolvidas com os usuários: 

 

• Instruções - existência de instruções claras e objetivas para a utilização do software 

 

 Sobre a existência de instruções para a utilização do software, considera-se que elas são 

praticamente inexistentes, uma vez que não existe nenhum tipo de documentação dentro do 

programa que indique sua funcionalidade, apenas uma página de ajuda com as funções das teclas 

utilizadas para realizar tarefas. Existe como forma de auxílio uma página de ajuda, onde são 

demonstradas as funções e respectivos botões que as aciona. Fora do software, existe o manual 

produzido para auxiliar os futuros pesquisadores que darão continuação ao projeto, e seus 

usuários. Segue abaixo duas questões do questionário utilizado para coletar dados com ambos os 

alunos após a realização dos testes. 

 

7) Você achou fácil de aprender a utilizar os comandos do programa? É possível 

aprender de forma rápida a utilizá-lo? 

Aluno 1: Sim... Rápido! 

Aluno 2: Achei fácil. 

 

8) Você sentiu alguma dificuldade ao adicionar imagens, vídeos, sons ou textos na 

apresentação? 

Aluno 1: Não... Só na hora de adicionar, numa hora quando eu botei uma imagem, 

quando cliquei na música. 

Aluno 2: Não. 

 

 Os alunos não parecem ter sentido necessidade de instruções detalhadas, porém deve-se 

considerar que em um teste de usabilidade normalmente não pode haver contato entre os 

pesquisadores e os usuários. Neste caso, com a falta de estruturas adequadas e considerando-se a 

idade dos usuários e nível de dificuldade da tecnologia, antes dos testes foi decidido que os 

pesquisadores poderiam auxiliar os usuários se eles sentissem dificuldades que não permitissem 



que eles dessem continuidade aos testes. Na hora dos testes, porém, um bolsista manteve-se ao 

lado dos usuários durante todo o  tempo, indicando as tarefas a serem feitas e como fazê-las. Esta 

questão pode influenciar um pouco na medição desta categoria. 

 Como não existe praticamente nenhuma instrução de uso do software, ou mesmo 

indicações de sua finalidade, sugere-se a criação de uma página web com instruções detalhadas 

sobre a funcionalidade do programa, contendo o manual construído pelos bolsistas da pesquisa e 

informações extras sobre o programa, suas ferramentas e sugestões para implementação futura. 

 

• Ícones e botões - ferramentas de interação do aluno com o conteúdo a ser trabalhado, que 

não exijam a utilização frequente de outros recursos 

 

 Os ícones do software possuem imagens que talvez possam ser de difícil compreensão 

para os usuários muito jovens. Como durante o teste houve a ajuda dos bolsistas pesquisadores, 

inclusive para indicar quais ícones faziam tais ações, não pode ser observado se os ícones estão 

adequados ou não, apenas pelo fato de que algumas vezes (como com o botão multimídia) eles 

clicavam antes dos bolsistas auxiliarem e outras vezes (como para mudar o foco do menu 

superior para o quadro-branco) não. 

 De acordo com a resposta da questão 11 do questionário dada pelo Aluno 1, os botões 

não são claramente fáceis, ele menciona o fato de que decorando fica mais simples de lembrar, já 

que são poucos. Percebeu-se durante a aplicação dos testes que os botões não são nada intuitivos, 

porém não há muito o que se possa fazer neste nível de maturação da tecnologia e estudos, onde 

não há nenhum tipo de padronização quando às teclas do controle remoto. 

 

11) Os desenhos dos ícones e os textos da aplicação lhe ajudaram a compreender melhor 

as funções do programa associados aos botões? 

Aluno 1: Sim. (...) É só decorar os botões. (...) É fácil, são só quatro. 

Aluno 2: Sim. 

 

6) Se você tentou, conseguiu desfazer alguma ação realizada? 

Aluno 1: Só uma vez que eu apertei no vermelhinho e deletou o texto. 

Aluno 2: Sim.  



 

 Os usuários não entenderam muito bem a questão 6 do questionário, pensando que 

desfazer uma ação na realidade é apagar algo posto no quadro-branco. Nota-se, portanto, que não 

existe nenhuma forma de desfazer uma ação no estágio atual do software, e os alunos não 

parecem ter sentido falta, talvez por não saberem da existência de funções desta natureza, mesmo 

em computadores. Porém, se faz necessário que em futuras implementações se inclua uma 

função que permita desfazer ações executadas, como forma de agilizar e facilitar o uso do 

software. 

 

• Auxílio e dicas - elementos cuja presença tornam oportuno o esclarecimento de dúvidas 

durante o desenvolvimento do programa de ajuda 

 

 Como já dito anteriormente, atualmente o software possui uma página de ajuda, que 

conta com a descrição dos itens da tela principal, e as funcionalidades dos botões utilizados para 

comandar os programa. Não existe, porém, qualquer indicação e ajudas dentro das próprias 

páginas, o que se mostra um ponto de dificuldade na hora dos usuários executarem ações dentro 

do programa. 

 Mesmo que ambos os usuários tenham respondido negativamente quando questionados se 

sentiram falta de ajudas dentro do software, deve-se levar em consideração que durante todo o 

teste havia o auxílio dos bolsistas pesquisadores, que muitas vezes tiraram dúvidas referentes ao 

que fazer em determinadas páginas. 

 

9) Você acha que teria sido mais fácil de trabalhar com o programa se ele tivesse mais 

dicas e ajudas? 

Aluno 1: Não, tá bom assim. 

Aluno 2: Não. 

 

18) Se você utilizasse o programa novamente, precisaria de ajuda para relembrar como 

utilizá-lo? 

Aluno 1: Sim. 

Aluno 2: Acho que um pouco. 



 

 Ao serem questionados se eles lembrariam de como usar o software depois de algum 

tempo, ambos responderam afirmativamente, uma vez que os comandos são um pouco 

complexos para serem relembrados depois de tão pouco uso. Isto indica claramente a 

necessidade de ajuda dentro do próprio software. 

 

• Linguagem versus público-alvo - o vocabulário e as estruturas de frases e imagens da 

interface do software educativo com o usuário são adequadas ao público-alvo 

 

 A temática do software, baseada no programa Mundo da Leitura, pertencente à 

Universidade de Passo Fundo, foi escolhida exatamente por se adequar à faixa-etária que os 

usuários do software Guri deverão ter. Baseando-se nisso, as imagens de fundo do software 

possuem total adequação com o programa Mundo da Leitura. As únicas imagens que não se 

adéquam totalmente à faixa-etária são as de alguns botões, por não ter sido encontradas formas 

mais fáceis de representar o que eles queriam dizer (como no caso do botão que alterna entre o 

menu e a apresentação). 

 Quanto ao vocabulário e frases, também buscou-se facilitá-los para adequá-los ao 

público-alvo, algumas vezes sem muito sucesso, como ocorre na página de ajuda, onde algumas 

palavras, como foco e slide, talvez não sejam de conhecimento dos usuários. O termo quadro-

branco foi escolhido para simplificar o entendimento, uma vez que a área de slides possui o 

formato de um quadro-branco, algumas vezes utilizados em escolas. 

 

• Navegabilidade - possibilidade de acessar com facilidade todas as partes do software 

educativo 

 

 Ambos os usuários sentiram certa dificuldade ao começar a utilizar o software, como 

considera-se normal, uma vez que nunca tiveram contato com o software antes, e nem com os 

seus comandos. Observou-se, porém, que esta dificuldade vinha das diferenças que o uso de um 

controle remoto vai proporcionar aos usuários, como o esperado. 

 Eles, no entanto, apesar de algumas tentativas falhas, conseguiram, em um tempo 

razoável, entender os comando e acessar todas as páginas do software sem grandes problemas. 



Mesmo quando o software apresentou erro e teve que ser reiniciado, os usuários facilmente 

conseguiram voltar à tela principal do programa, e voltar a executar as novas tarefas dadas. 

Abaixo, pode-se visualizar as respostas dadas para a questão do questionário relevante à esta 

categoria. 

 

13) Você sentiu dificuldades ao navegar pelo programa, em passar de uma tela a outra? 

Aluno 1: Tá fácil. 

Aluno 2: Não. 

 

• Mapeamento - presença de um sistema de informações para o usuário, que esclareça sua 

localização no software e que indique quais caminhos já percorridos e quantos ainda estão 

disponíveis 

 

 Um mapeamento bem feito ajuda o usuário a se localizar muito mais rapidamente em 

softwares e websites com um bom número de páginas. O software Guri não possui um grande 

número de caminhos possíveis a se percorrer. No entanto, ele não possui um sistema de 

mapeamento de caminhos, que, mesmo não parecendo ser muito necessário, faz diferença na 

utilização do programa, principalmente com usuários iniciantes. 

 Em alguns momentos do teste, os usuários hesitaram por alguns instantes ao tentar 

relembrar o caminho que haviam percorrido para chegar em tal página que se encontravam. Tais 

momentos poderiam ter sido corrigidos com um sistema de mapeamento de páginas, que não 

obrigaria o usuário a forçar a sua memória. Fica como sugestão para implementação futura do 

software um sistema de informações ao usuário, que indique quais caminhos percorreu e quantos 

ainda pode percorrer. 

 

• Atratividade - capacidade do software despertar por meio da sua interface um interesse 

intrínseco do aluno pela exploração de suas possibilidades e conteúdos 

 

 A temática do software teve como base o programa Mundo da Leitura, da Universidade 

de Passo Fundo, e foi escolhido por ser voltado ao público infanto-juvenil, pois buscava-se 

adequar o software à esta faixa-etária, já que seu uso se dará em escolas, para alunos do ensino 



fundamental. Duas questões apresentadas no questionário do teste possuíam conteúdo referente à 

atratividade do software, levando em consideração a interface e as possibilidades oferecidas pelo 

Software Guri. Ambos os alunos responderam de forma positiva às questões.  

 

16) Você achou o programa interessante? O que você alteraria nele para torná-lo mais 

interessante? 

Aluno 1: Achei. Achei legal. 

Aluno 2: Sim. Gostei. 

 

19) Tendo como base o que foi solicitado para você realizar, se sentiu satisfeito com os 

resultados obtidos nas atividades? Se você não conseguiu realizar tudo a seu gosto, 

porque você acha que não conseguiu? 

Aluno 1: Eu gostei. 

Aluno 2: Consegui. Gostei. 

 

 Nota-se, porém, que os alunos estavam muito mais concentrados nas atividades propostas 

durante os testes do que na interface do software. Por ser um software completamente 

desconhecido, que executava funções desconhecidas para eles (o Aluno 2 chegou a mencionar 

mais de uma vez que o software se tratava de um jogo), não é possível medir com completa 

certeza se a interface está ou não atrativa para os usuários a partir deste teste. Julga-se necessário 

um teste em ambiente real, para só assim perceber os pontos fortes e fracos que a interface 

realmente possui. 

 

• Layout da tela - telas com visual esteticamente adequado: texto bem distribuído, imagens e 

animações pertinentes ao contexto, bem como efeitos sonoros 

 

 Ambas as respostas dadas pelos usuários foram positivas, ao questionados sobre os 

ícones presentes na tela, se estavam adequados, bem posicionados e facilmente identificados, 

mesmo sem indicações escritas. 

 Existem, porém, as questões técnicas também avaliadas, mas desta vez pelo bolsista 

responsável pelas questões de interface do software. Nota-se que quanto à distribuição e 



imagens, podem ser sim melhoradas futuramente, mesmo que os usuários não percebam isso, já 

que são questões técnicas referentes à TV Digital. Talvez os resultados com os usuários fossem 

diferentes nesta categoria se os testes tivessem sido feitos realmente em uma televisão. 

 Como o objetivo principal deste software é funcionar na TV Digital, propõe-se que 

futuramente sejam incluídos nele efeitos sonoros e animações pertinentes, tornando-o mais 

atrativo para o uso na plataforma escolhida. 

 

• Carga cognitiva - em cada tela, quantidade adequada de elementos capazes de captar a 

atenção do usuário (em vez de desviá-la): imagens, textos, sons e animações presente numa 

quantidade que permita ao aluno uma aprendizagem sem sobrecarga ou deficiência de 

informações 

 

 A carga cognitiva possui ligação direta com todos os elementos de uma página, sendo 

que quanto menos elementos, e quanto menos chamativos forem, menor será a carga cognitiva da 

página. A sobrecarga causada pela cognitividade de uma página pode influenciar na atenção do 

usuário ao realizar determinada tarefa no programa. 

 Durante os testes realizados com os alunos não detectou-se nenhum problema a partir da 

carga cognitiva do software, ainda que analisando-se as gravações de vídeo e áudio. Os alunos 

passaram a maior parte do teste concentrados nas atividades e explicações por parte dos 

observadores. Durante o questionário realizado ao final da atividades com o software, ambos os 

alunos respondera negativamente ao serem questionados sobre dificuldades ao se concentrar nas 

atividades realizadas, como pode ser observado abaixo. 

 

17) Você sentiu dificuldades de se concentrar nas atividades propostas? 

Aluno 1: Não.  

Aluno 2: Não. 

 

 Para finalizar, uma das observações feitas durante os testes foram que os alunos 

imaginavam realmente que o software era um jogo. Isto se deve ao pouco ou nenhum contato 

que crianças da idade dos usuários dos testes têm com softwares como o PowerPoint, seja em 

casa ou na escola. Isto pode ser problemático na hora da aplicação em escolas reais, pois uma 



vez que a tecnologia é nova para os alunos, e a aplicação também, isto também será novidade 

para os educadores, que precisarão encontrar formas de inserir o uso do software e sua 

verdadeira funcionalidade para os alunos. 

 Percebeu-se também que os alunos não entenderam direito a proposta do software no 

sentido de criar uma apresentação. Porém, um deles chegou a mencionar que algo que se poderia 

fazer no futuro seria permitir que os usuários insiram as imagens que quiserem no software, 

demonstrando ter entendido parcialmente a proposta. 
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APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 

 

PROJETO GURI 

Software de autoria de material educacional interativo 

para a TV Digital 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

 Eu, Adriano Canabarro Teixeira, estou lhe convidando a participar da pesquisa intitulada 

“Guri - Software de autoria de material educacional interativo para a TV Digital”, orientada por 

mim e realizada por uma equipe de pesquisadores nas dependências da Universidade de Passo 

Fundo (UPF). Tal projeto de pesquisa visa contribuir com a área de estudos da TV Digital na 

Educação, por meio do desenvolvimento de um software que permitirá alunos e professores 

criarem de forma colaborativa e na televisão materiais educativos. 

 De forma específica, a sua participação na pesquisa ocorrerá na avaliação da interface do 

software Guri em sua atual etapa de desenvolvimento, e será de grande valia para que possamos 

ter dados que nos apontem futuros caminhos para a continuidade destas pesquisas. A avaliação 

ocorrerá na própria Universidade de Passo Fundo, e não será necessário da sua parte quaisquer 

gastos, tão somente a sua participação no dia previsto para esta ação. 

 Informo-lhe que as manifestações dos alunos e professores participantes da pesquisa, no 

caso das entrevistas, serão gravadas, mas os arquivos de áudio serão deletados logo após serem 

transcritos, garantindo seu anonimato e privacidade, ou seja, sua identidade será mantida em 

sigilo. Já no que tange as observações, os papéis e arquivos digitais onde serão efetuados os 

registros de informações pertinentes a pesquisa serão destruídos após serem utilizados para a 

composição do relatório da pesquisa. 

 Os dados obtidos serão utilizados para fins exclusivamente acadêmicos, embasando a 

produção de conhecimento científico. A divulgação dos resultados poderá ser efetivada através 



da apresentação de relatório final de pesquisa, eventos científicos e através de artigos ou livro, 

garantindo sempre o anonimato de sua identidade. 

 Você pode solicitar novos esclarecimentos sobre a pesquisa comigo pelo telefone (54) 

3316-8790 ou pelo endereço eletrônico teixeira@upf.br. 

 Assim, se estiver de acordo, solicito o seu consentimento através do preenchimento dos 

dados a seguir: 

 

De acordo em participar do estudo: 

Data: ___/___/___ 

Nome do responsável: ______________________________________________ 

Assinatura: _______________________________________________________ 

Nome do aluno: ___________________________________________________ 

 

Responsável pela pesquisa: 

Adriano Canabarro Teixeira 

Universidade de Passo Fundo - BR 285, São José | Passo Fundo/RS 

Assinatura: _______________________________________________________ 



 

APÊNDICE B – Modelo de entrevista semi-estruturada 

 

 

Dados gerais do sujeito investigado: 

 

Nome: ____________________________________________   Idade: _________ 

 

Escola: ____________________________________________  Série: ________ 

 

 

1) Você possui contato com tecnologias digitais (computador, Internet)? Em quais locais?  

2) Se possui contato com as tecnologias digitais, para que tipo de atividade costuma utilizá-las? 

3) Na sua escola existe laboratório de informática? E laboratório audiovisual (televisão, DVDs, 

etc)? Se sim, você faz uso frequente destes ambientes, sozinho ou com o seu professor? Para que 

tipo de atividades? 

4) Você já havia ouvido falar sobre TV Digital antes deste teste? Se sim, o que você sabia deste 

aparelho (o que ele permite fazer, quem pode usar, se já existe na sua cidade)? 

 

5) No que se refere à aplicação Guri, os recursos que você utilizou funcionaram bem? Se não, 

explique porque você acha isso? 

6) Se você tentou, conseguiu desfazer alguma ação realizada? 

7) Você achou fácil de aprender a utilizar os comandos do programa? É possível aprender de 

forma rápida a utilizá-lo? 

8) Você sentiu alguma dificuldade ao adicionar imagens, vídeos, sons ou textos na apresentação? 

9) Você acha que teria sido mais fácil de trabalhar com o programa se ele tivesse mais dicas e 

ajudas? 

10) Em algum momento da utilização do software, você sentiu-se “perdido”, não sabendo em 

que tela estava? 

10) Os desenhos dos ícones e os textos da aplicação lhe ajudaram a compreender melhor as 

funções do programa associados aos botões? 



11) Você acha que os ícones e textos estão bem posicionados na tela de forma que você pode 

identificá-los facilmente? 

12) Você sentiu dificuldades ao navegar pelo programa, em passar de uma tela a outra? 

13) Você já havia utilizado algum software que realizasse atividades parecidas com as quais você 

acabou de efetivar? Se sim, a experiência de uso anterior ajudou na utilização da aplicação Guri? 

14) Com base no que foi apresentado sobre o programa no início do teste, você acredita após 

usar o software que ele realiza tudo o que foi dito? 

15) Você achou o programa interessante? O que você alteraria nele para torná-lo mais 

interessante? 

16) Você sentiu dificuldades de se concentrar nas atividades propostas? 

17) Se você utilizasse o programa novamente, precisaria de ajuda para relembrar como utilizá-

lo? 

18) Tendo como base o que foi solicitado para você realizar, se sentiu satisfeito com os 

resultados obtidos nas atividades? Se você não conseguiu realizar tudo a seu gosto, porque você 

acha que não conseguiu? 


