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Resumo 

 

A tecnologia hoje já está amplamente difundida e seu impacto é notável em quase todos os                
segmentos da sociedade. Sua influência na área da educação, embora existente, está longe de              
explorar o verdadeiro potencial. Ferramentas tecnológicas tem de agir como um facilitador            
para as funções que sobrecarregam os professores impedindo-os de exercer seu trabalho da             
melhor forma possível. O objetivo desse trabalho é a elaboração de uma ferramenta que dê               
suporte a avaliação de forma contínua e diagnóstica fornecendo ao professor informações que             
facilitem e agilizem seu trabalho para uma avaliação mais detalhista e individual do progresso              
dos seus alunos durante todo o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Avaliação. Tecnologia e Educação. 
 

Abstract 
 
Technology today is widely diffused and its impact is noticeable in almost every segment of               
society. Its influence in the area of education is far from exploring the true potential that                
technological tools may have. They should act as facilitators for activities that overwhelm             
teachers and prevent them from exercising their work in the best possible way. The aim of this                 
work is the elaboration of a tool that supports evaluation in a continuous and diagnostic way,                
providing the teacher with information that not only facilities, but also aid the evaluation of               
their students, in a more detailed and individual manner during all the learning process. 
 
Keywords: Evaluation. Technology and Education.  
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1 INTRODUÇÃO  
 

Com o passar do tempo a tecnologia vem se desenvolvendo e avançando cada vez              

mais em diferentes setores da sociedade. A cada grande salto tecnológicos, novas tendências             
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são criadas e alguns paradigmas são rompidos. Tal fato nos remete Revolução Industrial na              

qual a mão de obra humana foi substituída pelas máquinas em prol da melhora da               

produtividade. No entanto, mesmo que a relação entre os trabalhadores e a indústria tenha              

mudado, ainda hoje temos as máquinas substituindo humanos e influenciando a sociedade.  

Dessa forma, o mesmo processo se repete com a tecnologia substituindo a função             

humana como a automatização da triagem de currículos, programas que realizam ligações            

telefônicas e até mesmo geladeiras que realizam compras sozinhas ao detectarem que seus             

recursos estão acabando. Na área educacional não é diferente, Skinner na década de 50 já               

defendia o uso da tecnologia no processo avaliativo, designando funções complexas a uma             

máquina no intuito de deixar todo o processo completamente automatizado (SKINNER,           

1958). No entanto, este tipo de tomada de decisões de forma algorítmica na educação não               

trouxe uma assertividade por não levar em consideração diversas informações subjetivas e            

individuais de cada aluno envolvido. 

A máquina vislumbrada por Skinner em 1958 fornecia um feedback de forma imediata             

sem que estimulasse os alunos a uma simples cópia de respostas corretas, mas sim mostrando               

se estavam certos ou errados de uma forma leve e imediata transpassando ao aluno a sensação                

de aprendizado através de uma construção de conhecimento. Na sua visão o aluno deveria ser               

avaliado sem o intermédio de um julgamento. Skinner, portanto, propôs uma forma de             

auto-correção e aprendizado simultânea, fugindo de paradigmas presentes até hoje na           

Educação. Mesmo com uma proposta de melhora dos métodos de ensino-aprendizagem de sua             

época, as premissas de Skinner são consideradas inadequadas por submeter os alunos a uma              

sistemática que reforça a prática da cópia e não necessariamente o desenvolvimento de suas              

capacidades cognitivas, estimulando o aprendizado propriamente dito. Luckesi (2002)         

acredita que a avaliação de forma classificatória é um instrumento do crescimento dos alunos              

de forma estática, e que seu caráter diagnóstico implica também num avanço progressivo para              

a autonomia.  

Uma máquina de ensinar poderia eliminar a possível de opressão proveniente de um             

professor, cuja influência dos vieses poderia acarretar no uso da avaliação como um             

instrumento punitivo para moldar e estruturar o pensamento de alunos. Santos e Varela (2007)              

acreditam que professores mal intencionados podem fazer mal uso do processo avaliativo para             

punir e torturar todos aqueles cuja linha de raciocínio fuja do esperado. 

 
2 



A forma com que o feedback é apresentado é extremamente importante assim como a              

velocidade como este é fornecido. Muitas vezes dados quantitativos podem não representar            

com precisão a evolução e conhecimento dos alunos, nem mostrar o que os alunos precisam               

para que alcancem seu desenvolvimento e evoluam progressivamente em seu próprio ritmo. 

Com um comportamento contrário a tendência de uso progressivo da tecnologia, o            

Brasil apresenta leis vigentes que impedem a evolução dos métodos de ensino-aprendizagem            

e avaliação dos estudantes. Com um caráter conservador, a lei número 2.246-A (MATTOS,             

2007) torna ilegal o uso de dispositivos eletrônicos dentro das salas de aula, reforçando a               

opinião popular de que a tecnologia representa apenas uma forma de distração. Isso acaba              

reforçando os métodos tradicionais de ensino, no qual um grupo de alunos permanece sentado              

em suas cadeiras prestando atenção em um professor que transmite o conhecimento de forma              

majoritariamente expositiva, a chamada Educação Bancária (FREIRE, 2014). No entanto, a           

inclusão tecnológica de forma sistêmica deve ser estimulada, já que nos dias de hoje as               

crianças cada vez mais precocemente mostram-se vinculadas à tecnologia, assim como a            

sociedade que cada vez possui maior influência digital em todos os seus setores. Porém, tal               

tarefa não é simples, já que somente a adição da tecnologia pode ser danosa quando não usada                 

de forma responsável e com objetivos pedagógicos claros e bem definidos. Veen e Vrakking              

(2009) afirmam que é muito difícil tentar avaliar crianças nascidas com um relacionamento             

tão forte com a tecnologia e tentar impor antigos padrões a elas é de uma dificuldade extrema.                 

Assim, a educação precisa evoluir junto à sociedade e incluir a tecnologia no seu dia a dia. 

O sistema educacional sempre funcionou em simbiose com os hábitos que estavam            

incrustados e dispersos em meio à sociedade de forma natural. Entretanto, tais hábitos             

mudaram muito abruptamente com a evolução tecnológica. Veen e Vrakking (2009)           

acreditam que este choque entre realidades é um indicador que estamos próximos de um              

grande ponto de mudança e somente mediante a grandes problemas em relação ao uso da               

tecnologia a humanidade tende a evoluir. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é a elaboração de uma ferramenta que dê              

suporte a avaliação de forma contínua agregando e fornecendo ao professor informações e             

facilidades que agilize e otimize seus esforços para uma avaliação mais detalhista de seus              

alunos.  
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2 AVALIAÇÕES 
 

Zeferino e Passeri (2007) observam que existem diferentes concepções metodológicas          

quando o assunto é avaliação e estas se subdividem em três vertentes principais: formativa,              

somativa e diagnóstica.  

A avaliação formativa é uma avaliação realizada de maneira contínua, ao longo de             

todo o curso. Através de pequenas verificações a cada avanço no conteúdo é possível              

confirmar se o aluno realmente alcançou o pleno entendimento do que fora passado ou não,               

fazendo ajustes conforme necessário. Esta forma de avaliação permite não só dar ao aluno um               

feeedback mais detalhado ao longo do processo de ensino-aprendizagem, mas também faz            

com que o professor tenha uma avaliação do seu desempenho como facilitador do             

aprendizado e possa fazer modificações em seu planejamento pedagógico para se adaptar a             

realidade vivida em sala. 

A segunda concepção é a chamada avaliação somativa. Esta é a forma de avaliação              

mais utilizada no contexto da educação brasileiro. Ela busca realizar uma filtragem após um              

determinado intervalo de tempo e a partir das somas dos resultados obtidos, o aluno seria               

taxado quantitativamente apenas e a partir desse valor é definido se ele pode ser aprovado ou                

reprovado. Embora normalmente ocorram duas avaliações por disciplina, a avaliação          

somativa não fornece informações de forma estruturada e coerente ao professor para que             

possa exercer uma auto-avaliação de seu desempenho. Além disso, esse tipo de avaliação foca              

somente no conteúdo assimilado pelo aluno, descartando outros fatores como progresso e            

empenho. Assim, ela é compatível com a educação tradicional, dita bancária, ainda            

prevalecente no Brasil (SILVA, 2010). 

A terceira ramificação é a avaliação diagnóstica que tem como objetivo verificar o             

nível de conhecimento atual do aluno. Ela normalmente é realizada antes do processo de              

ensino-aprendizagem ser estabelecido e serve para que o professor possa mensurar o nível de              

complexidade a ser adotado com um aluno de forma a extrair o potencial máximo destes. Essa                

forma de avaliação também pode ser utilizada pelo professor para moldar a forma como este               

transmitirá ou guiará os alunos em busca de novos conhecimentos.  

Embora sejam conceitos distintos, eles possuem vantagens e características próprias.          

Desta forma para atingir o potencial máximo do processo avaliativo em relação ao             
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desempenho dos alunos, a avaliação deve utilizar elementos característicos das três principais            

vertentes metodológicas simultaneamente (ZAMBELLI, 1997). Empregá-los sem suporte de         

algum tipo de ferramenta é inviável devido ao contexto social e econômico em que estamos               

inseridos, no qual professores são responsáveis por diversas turmas, todas compostas de            

dezenas de alunos. 

Existem diversas maneiras de executar avaliações seja por meio de um exame de             

múltipla escolha ou utilizando questões dissertativas, cada um com suas vantagens e            

desvantagens. Uma prova confeccionada com questões estritamente de múltipla escolha          

possibilita o fornecimento do feedback mais rapidamente aos alunos, mas ignora toda a sua              

subjetividade. Já um exame feito por questões dissertativas, apesar de abrir espaço para que o               

aluno exponha suas qualidades e subjetividades, demanda um esforço muito maior por parte             

do avaliador. As questões devem ser elaboradas de forma clara e objetiva e a correção deve                

fornecer um feedback com qualidade. Infelizmente esse é um tempo que muitas vezes um              

professor não tem, sem tempo hábil para refletir sobre as respostas fornecidas por meio de               

respostas discursivas os resultados obtidos seriam similares (BUCHWEITZ, 2013). 

Assim, tradicionalmente utilizamos uma avaliação parcial que não avalia o que os            

alunos efetivamente sabem, mas sim o conhecimento que eles conseguem demonstrar em um             

momento específico (SANTOS, 2016). 

O grande problema de capturar e avaliar saberes em momentos específicos é ignorar             

outros indicadores do processo de ensino-aprendizagem, gerando falhas a médio e longo            

prazo. Muitos alunos acabam utilizando uma técnica de memorização do conhecimento para            

realização de um determinado exame, descartando tudo que foi assimilado após a realização             

do mesmo (FERNANDES, 2011). Então aos poucos vão sendo criados gerações pessoas que             

tornam-se muito eficazes em memorizar grandes quantidades de conteúdo e acabam não            

construindo uma base sólida de conhecimento. Isto tem um efeito devastador quando estes             

alunos chegam a um curso de nível superior com alto grau de complexidade e quantidade de                

conteúdo. Esta técnica torna-se inviável e muitos frustram-se e desenvolvem transtornos           

psicológicos (LOUZADA; DA SILVA FILHO, 2005) 

As marcas deixadas por um sistema avaliativo falho ficam muito evidentes nos cursos             

de nível superior em exatas onde a reprovação em algumas disciplinas normalmente ocorre de              

forma massiva, e a porcentagem de evasão é cada dia mais alta (SILVA FILHO, 2007). 
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O mesmo ocorre com os professores que mantém a forma tradicional de avaliação sem              

considerar a complexidade e viabilidade do que estão cobrando. Desta forma, a universidade             

cada vez mais se distancia da vida real, na qual a avaliação de conhecimentos não é somente                 

quantitativa, sendo necessário raciocínio rápido e pensamento crítico, por exemplo.  

Assim, raros são os casos em que professores conseguem tempo para se dedicar a uma               

avaliação realmente completa dos alunos, sendo necessário o suporte de uma ferramenta para             

que seja possível aproximar o máximo possível o processo avaliativo ideal à realidade             

(SANTOS, 2016).  

 

3  A FERRAMENTA 
 

A tecnologia escolhida para desenvolver esta plataforma foi uma aplicação web. O            

motivo dessa escolha é principalmente a existência de diversos dispositivos eletrônicos com            

capacidade de processamento suficiente para o uso de um navegador web, tornando a             

aplicação extremamente flexível. Na implementação foi utilizada a ferramenta Materialize          

que possibilita a criação da interface com o usuário de maneira responsiva fazendo com que               

uma mesma página se adapte às variações de telas da grande gama de dispositivos existentes,               

como celulares e computadores, por exemplo (PRABHU; SHENOY, 2016). 

Para a primeira etapa de testes o protótipo foi desenvolvido para uso local sendo              

confeccionado com auxílio de JavaScript (FLANAGAN, 2006), Jquery (SILVA, 2013),          

CSS3 e HTML5 por serem tecnologias muito úteis na criação de aplicações web de forma               

responsiva (FRAIN, 2012). Foi utilizado um repositório de dados implementado no Google            

Sheets que simula os dados gerados por uma pequena turma de alunos que fariam o uso de                 

aplicação (MACHADO, 2009). A versão final foi idealizada com um banco de dados não              

relacional devido a escalabilidade oferecida por eles e com auxílio da ferramenta Node.js que              

permite criar sistemas com uma alta performance (TILKOV; VINOSKI, 2010). No exemplo            

criado foi simulada uma turma de alunos de matemática de nível fundamental.  

A interface foi pensada da forma mais simples possível, tanto para otimizar a             

usabilidade pelos alunos, quanto para facilitar o uso pelos professores. É importante notar que              

professores muitas vezes não possuem afinidade com ferramentas tecnológicas, já os alunos,            

por sua vez, apesar de normalmente possuírem uma relação íntima e natural com a tecnologia,               
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poderiam ser induzidos ao erro se o nível de complexidade da aplicação fosse muito elevado,               

prejudicando sua avaliação.  

Nossa ferramenta é dividida, portanto, em 3 áreas: a do aluno, a do professor e a de                 

administrador. As seções abaixo descrevem o conteúdo de cada área. 

 

3.1 VISÃO DO ALUNO 

 

Logo após autenticar-se é apresentado um menu onde é possível selecionar uma das             

disciplinas que aquele aluno está alocado como visto na Figura 1. O menu principal de               

qualquer disciplina consiste de três opções básicas: atividades, perfil e status e materiais como              

visto na Figura  2. 

 

Figura 1 - Escolha de disciplinas pelo aluno após logar 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 2 - Menu principal visto pelo aluno 

 
Fonte: Autor 
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3.1.1 ATIVIDADES 

 

As atividades são a principal fonte de dados para as avaliações dos alunos.             

Selecionando esta opção o usuário é redirecionado a um submenu onde estão diversas             

atividades, distintas por cores entre: concluídas com sucesso (vermelhas), não concluídas           

dentro do prazo estabelecido pelo professor (cinza) e ainda abertas para serem concluídas             

(verdes). Assim, temos neste menu um histórico de execução de atividades já realizadas e              

atividades a serem feitas ou continuadas pelo aluno, como visto na Figura 3.  

 

Figura 3 - Menu da tela de atividades segundo a visão do aluno 

 
fonte: Autor. 

 
Ao selecionar a opção de uma atividade ativa, isto é, uma atividade que ainda pode ser                

concluída, o aluno dará início a realização da avaliação respondendo perguntas em forma de              

questões. Na execução da atividade em si é exibido ao aluno o conteúdo da questão e um                 

campo para inserir as respostas. São aceitas propostas submetidas corretamente ou não.            

Fornecer um feedback imediato só passando para a próxima questão ou etapa quando a              

resposta dada for correta pode gerar um nível de frustração muito elevado no aluno,              

prejudicando sua motivação e construção de conhecimento. Para evitar este tipo de situação o              

feedback geral é fornecido somente após o término da avaliação (DE SOUSA; SOUSA;             

ALVES, 2017). Além disso, neste momento o algoritmo já terá feito a coleta e análise dos                

dados necessários para fornecer uma estimativa do nível alcançado pelo aluno, assim como             

alguns comentários de forma automática para possíveis melhorias. O professor também pode            

acrescentar comentários adicionais, ou até mesmo desativar e remover os fornecidos pela            
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própria plataforma. Dessa forma, o aluno terá um feedback focado em seu crescimento e              

aprimoramento e não na punição ou repreensão a cada resposta errada.  

As demais opções neste menu representam uma atividade a ser continuada que            

funciona de forma similar, mas não apresentando todas as questões, somente as ainda não              

respondidas pelo aluno. As atividades terminadas no prazo continuam sendo mostradas, mas            

seus links ficam desabilitados, ou seja, elas não podem ser refeitas pelo aluno. Já atividades               

não executadas no prazo continuam com seus links habilitados, porém emitem uma            

notificação ao aluno de que seu tempo expirou. É uma opção do professor permitir que aquele                

aluno faça-a depois.  

Em cada atividade, além da questão em si e do campo de respostas, existem 3 botões,                

como visto na Figura 4. O botão “Responder” submete a resposta dada e prossegue para a                

próxima questão. O botão “Continuar depois” também submete a resposta dada, porém ele             

para a execução da atividade retornando ao menu anterior após a submissão. A funcionalidade              

de continuar depois é importante, pois o tempo desde o momento que a questão é exibida até                 

sua submissão é cronometrado, sendo este ligado à resposta do aluno. Neste trabalho não              

queremos somente nos ater a acertos e erros, mas também a toda uma gama de fatores que                 

podem indicar quanto determinado aluno está acompanhando o que lhe é ensinado. O             

cronômetro, no entanto, não é mostrado ao aluno. O intuito é deixar que o aluno faça a                 

atividade em seu tempo, da melhor forma possível, respeitando a individualidade de cada um.              

É importante notar que o objetivo desse dado não é somente a simples comparação do tempo                

de resposta do aluno com seus colegas, mas também uma comparação de atividades antigas              

com as atividades recentes, tentando avaliar o quanto o aluno cresceu e superou as suas               

limitações. A competitividade não é incentivada pelo nosso aplicativo, não sendo dado pontos             

e nem mostrando o tempo que cada aluno levou durante cada atividade. Finalmente, o último               

botão é o “Anular e voltar” ao acioná-lo todo o conteúdo do campo de resposta é ignorado e a                   

questão é descartada dos dados da atividade para aquele aluno. O motivo desta função é               

similar ao de continuar depois, porém em caso de não ser possível responder a questão               

naquele momento e seja preciso parar imediatamente. Como permitir que tal questão seja             

respondida depois pode levar a coleta de dados errôneos, não representando informações            

próximas às reais, a questão deve ser descartada. No entanto, ao descartar mais de 30% das                

questões, todos os dados são desconsiderados e a retomada a execução dela não será mais               
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possível. Na visualização de questões que possuem contas, existem barras verticais para            

auxiliar a identificação das casas decimais como unidades, dezenas e centenas. Esse é um              

auxílio essencial para alunos que estão aprendendo as quatro operações matemáticas básicas            

que podem se confundir com muita facilidade a respeito das casas decimais. Em questões de               

nível mais alto o professor pode querer avaliar justamente se o aluno consegue realizar a               

execução de questões sem o auxílio das barras auxiliares, tendo isto em mente as barras               

poderiam ser desabilitadas pelo professor nas configurações da atividade. 

 

Figura 4 - Opções disponíveis na execução de uma atividade 

 
Fonte: Autor. 

 

3.1.1.1 TEMPO DE RESPOSTA 

 
Como já dito, o tempo é um atributo de extrema importância dentro da educação              

quando considerado de forma individual e não competitiva. Na educação tradicional, um            

limite de tempo igual a todos os alunos de uma turma é atribuído para realização de tarefas e                  

avaliações. Ao não concluí-las dentro do prazo estipulado, infere-se que o aluno não detinha              

conhecimento o suficiente para finalizar a confecção e superar este pequeno desafio. Esta             

visão desconsidera a individualização de alunos, tanto em suas capacidades, com em seus             

conhecimentos prévios. Assim, na nossa aplicação utilizamos o tempo não somente para ter             

uma estimativa geral do desempenho de um indivíduo em relação ao grupo, mas também para               

obter uma avaliação mais precisa através do histórico do próprio aluno e a comparação com               

seus próprios dados. Esta análise possuirá um peso maior para mensurar seu desempenho.             
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Assim, reduzimos a influência dos estímulos à competitividade direta na avaliação e passamos             

a dar um valor maior a individualidade, transpassando ao aluno a ideia de que ele não                

necessariamente tenha que ser mais rápido que seus colegas ou que devido a seu ritmo ele seja                 

incapaz. 

Os indicativos não são baseados apenas na agilidade, ou seja, não é só porque houve               

uma relevante diminuição do tempo médio de submissão de questões podemos inferir que o              

desempenho de um aluno esteja melhorando. É importante que todos os dados sejam             

analisados em conjunto e passados para o professor. Por exemplo, um aluno cuja média de               

resoluções seja de aproximadamente 30 segundos por questão, porém com uma parcela de             

somente 15% de acertos, ao diminuir sua velocidade média para mais de 1 minuto, porém               

com crescimento da taxa de acertos de 15% para 75%, claramente está tendo um avanço.               

Possivelmente o aluno inicialmente não entendera muito bem como resolver as questões e por              

isso nem se quer demorava para solucioná-las e conforme seu entendimento foi entrando em              

alinhamento com a coerência do que era solicitado seu desempenho melhorou, mesmo que             

isso tenha custado tempo de resposta. Essa mudança não só mostra ao professor a evolução               

daquele aluno, mas pode indicar a ele quando essa mudança ocorreu, auxiliando o professor              

na sua própria auto-avaliação e na melhora de seus métodos de ensino. Daí a necessidade de                

uma análise de dados robusta que consiga ver estes indicativos de forma agrupada e não               

somente como parâmetros únicos.  

 
3.1.1.2 NÍVEL DE DIFICULDADE 

 

Skinner (1958) diz que o nível de dificuldade das questões de uma avaliação deve              

evoluir gradativamente para que o aluno vá avançando de forma que seja muito difícil que ele                

cometa erros após passar por uma etapa já dominada. Na metodologia aplicada por Skinner, a               

mudança de dificuldade das questões era considerada eficiente. Contudo, para atingir o            

objetivo de evolução gradual como mencionado anteriormente, é necessário a realização de            

uma quantidade exaustiva de exercícios. Esta maneira muito repetitiva pode levar a resolução             

mecânica, sem a devida assimilação do conteúdo, criando um efeito em cadeia chegando num              

ponto que mesmo sabendo resolver muitos exercícios, o aluno não sabe explicar que             

conhecimento está aplicando e porquê. Para evitar este problema é essencial que o aluno passe               

por uma mini avaliação diagnóstica ao iniciar uma atividade. 
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Um dos grandes problemas em relação a dificuldade de resolução de questões de             

matemática está relacionado com seu elevado grau de abstração e mostra-se necessário uma             

boa compreensão do enunciado e domínio do conteúdo para resolver a questão com             

efetividade (RIBEIRO; MENDES, 2007). Embora este resultado seja focado no ensino médio,            

esta dificuldade é reflexo de uma condição que fora criada muito antes, desde o ensino básico.                

O analfabetismos funcional ainda é bastante presente, no qual crianças conseguem ler o que              

esporadicamente está escrito em um texto, mas não conseguem interpretar o que realmente             

aquelas palavras significam. Assim fica muito difícil avaliar se houve ou não plena             

compreensão do assunto tratado ou se o aluno simplesmente não conseguiu entender o que o               

enunciado da questão realmente pedia para ser feito.  

Neste trabalho, o nível de dificuldade das questões foi subdivididas em três, sendo o              

nível 1 o mais fácil e o nível 3 o mais difícil. Por exemplo, para uma aula de operações                   

matemáticas básicas, o primeiro nível consiste em avaliar se o aluno entendeu a mecânica              

básica de uma determinada operação através de operações simples como a subtração de dois              

valores com dois dígitos, como visto na Figura 5.  

 

Figura 5 - Exemplo de questão de nível 1 

 
Fonte: Autor 

 

No nível dois aumentamos a dificuldade, mas ainda estamos nos preocupando em            

avaliar a mecânica oferecendo alguns desafios maiores como uma soma de várias parcelas ou              

a multiplicação de um número de quatro casas decimais por outro de duas casas decimais,               

como visto na Figura 6.  
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Figura 6 - Exemplo de questão de nível 2 

 
Fonte: Autor 

 

O terceiro e último nível seria o entendimento da aplicabilidade da resolução de             

problemas. O enunciado consiste em um problema no qual um contexto lógico é exposto ao               

aluno e este deve extrair qual operação deve ser realizada e quais valores devem ser utilizados                

e em qual ordem, como visto na Figura 7. Desta forma, o aluno só terá contato com a parte                   

interpretativa das questões após ter entendido os pré-requisitos básicos para resolução dos            

mesmo e também ficará mais simples para o professor detectar qual conhecimento ainda não              

foi totalmente compreendido por aquele aluno. 

 

Figura 7 - Exemplo de questão de nível 3 

 
Fonte: Autor 

 

Ao longo do período letivo o aluno obterá uma estimativa de desempenho geral             

usando os três níveis mencionados e também níveis atribuídos a atividades específicas.            

Independentemente de seu desempenho geral ou específico por avaliação, sempre será feita            
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uma etapa diagnóstica no início de uma atividade propondo, se necessário, questões dos três              

níveis. Desta forma, independente do desempenho atual do aluno naquela matéria, ao final da              

fase diagnóstica todos estarão enfrentando questões de dificuldade equivalente às suas           

capacidades. Assim, aqueles que, por exemplo, já estão prontos para resolver questões do             

mais alto nível, facilmente resolverão questões de nível um e dois no diagnóstico, começando              

com questões de nível mais alto. Portanto, a dificuldade das atividades será baseada no              

desempenho do aluno de forma individual e não somente numa escala fixa e gradual, como               

inicialmente proposto por Skinner.  

  

3.1.2 MATERIAIS 

 

Os materiais consistem de conteúdos disponibilizados pelos professores e vão desde           

arquivos de texto até conteúdos de mídia, como áudios e vídeos. Não existe uma              

obrigatoriedade de acesso a estes materiais por parte dos alunos, tratam-se de conteúdos             

complementares a aprendizagem. Mas nada impede que o professor utilize esta           

funcionalidade para facilitar o entendimento de questões específicas que ele alocou a uma             

atividade proposta, por exemplo, ajudando no desempenho daqueles que de fato investirem            

tempo visualizando o que for adicionado ali.  

É importante notar que a aprendizagem é um processo individual e que cada aluno              

possui afinidade com determinado método, assim, quanto mais diverso for o material            

apresentado, uma maior parcela dos alunos será beneficiada. 

 

3.1.3 PERFIL E STATUS 

 

É por meio deste menu que é fornecido o feedback. Ao acessá-lo é apresentado o nível                

de desempenho geral do aluno e também um submenu com uma listagem de todas as               

atividades realizadas por ele. 

 

3.1.3.1 FEEDBACK 
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Tão importante quanto fornecer um feedback rapidamente é fornecê-lo com qualidade           

e de forma assertiva ao estudante. O caráter classificatório de uma nota cuja representação é               

feita por meio de um intervalo de zero a dez traz como uma consequência negativa a                

desmotivação e opressão a parcela de alunos que por qualquer motivo não obteve uma nota               

considerada satisfatória. Além disso, essa avaliação meramente quantitativa, oferece pouca          

informação ao aluno e ao professor quanto às medidas a serem tomadas para reverter essa               

situação.  

O meio escolar tradicional, gera um grande estímulo à competição. Uma criança no             

nível fundamental ao ter um resultado inferior a média, pode sentir-se inferior a um colega de                

classe com uma nota superior. Num ambiente saudável de ensino, uma nota não satisfatória              

deveria servir de alerta e incentivo tanto para alunos quanto professores a melhorar e se               

superar. No entanto, o efeito contrário normalmente é obtido, fazendo com que o aluno              

sinta-se incapaz e inferior, pois dentro de um ambiente competitivo para haver um vencedor é               

necessário que haja um perdedor (STIPEK, 2011). 

O estímulo direto a competição agrava-se quando olhamos para um contexto de            

aprendizagem no nível superior. Nas universidade existe uma grande variedade de pessoas de             

diferentes gêneros, classes sociais, amadurecimento pessoal e individualidades. Desta forma,          

é comum encontrar na mesma sala de aula pessoas com 10 anos de experiência no mercado de                 

trabalho em busca de especialização, doutores em busca de uma nova graduação e um jovem               

adulto que acabou de concluir o ensino médio e está cursando uma faculdade pela primeira               

vez. Este aluno, ainda inexperiente, pode se sentir inferior e desmotivado ao perceber que              

outros alunos não estão passando pelas mesmas dificuldades. Isso também acaba aumentando            

o número de desistências e evasões, principalmente nas áreas de exatas (SILVA FILHO,             

2007).  

Ainda no mesmo contexto, um aluno pode sentir que seu desempenho foi satisfatório,             

mesmo quando baixo, se ele for maior que de seus colegas. Mesmo apresentando um              

potencial melhor que os demais alunos com perfil similar ao dele, não há neste caso, estímulo                

para melhora, pois o foco proporcionado pelo ambiente não é de auto-aprimoramento ou             

atingir seu potencial máximo, mas de competição de comparação. 

Voltando para o contexto de ensino médio, temos as mesmas situações acontecendo de             

forma análoga, seja com uma criança que repetiu de ano, ou foi diagnosticada com autismo,               
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hiperatividade ou déficit de atenção. Cada aluno possui características únicas que refletem em             

sua maneira de aprender e que, consequentemente, devem ser avaliadas de formas distintas             

cada uma em seu próprio ritmo e limitações. A maneira de fornecer feedback deve seguir este                

mesmo raciocínio. Desta forma, não devem ser utilizados números ou classificações e sim             

uma avaliação geral dentro do contexto de cada aluno.  

Ao acessar o menu Perfil e Status, o aluno consegue ver uma barra que representa seu                

desempenho geral ao lado de sua foto. Essa barra mostra uma avaliação geral no contexto de                

três estrelas preenchidas. Ao lado de cada atividade, temos a mesma avaliação de forma              

específica e ao clicar, o aluno pode acessar um menu secundário. Alguns comentários são              

atribuídos de forma automática de algumas melhorias que foram identificadas pela análise            

simples dos dados na aplicação, mas outros comentários são provenientes de seu próprio             

professor, sempre com a intenção de melhorar o desempenho do aluno.  

 

3.2 VISÃO DO PROFESSOR 

 

Após realizar o login é apresentando para o professor as disciplinas disponíveis, assim             

como uma opção para criar uma nova disciplina como visto na Figura 8. O professor possui                

uma visualização parecida com a dos alunos, mas com mais funcionalidades, como adição e              

remoção de atividades e materiais. No total, o menu principal do professor possui quatro              

opções para cada disciplina: Atividades, Materiais, Perfil do Aluno e Lista de Questões,             

como visto na Figura 9. 
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Figura 8 - Escolha de disciplinas pelo professor após logar 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 9 - Menu principal visto pelo  professor 

 
Fonte: Autor 

 

3.2.1 ATIVIDADES 

 

Nesta funcionalidade é exibido um submenu com a listagem de atividades criadas            

assim como um botão no canto inferior direito para criação de uma nova atividade. Existe               

uma distinção por meio de cores dos botões a serem selecionados neste menu. Atividades              

azuis já tiveram seu prazo delimitado encerrado, como visto na Figura 10.  
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Figura 10 - Menu da tela de atividades segundo a visão do professor 

 
Fonte: Autor 

 
Ao selecionar uma atividade neste contexto o professor obtém uma visualização geral            

do desempenho dos alunos, como visto na Figura 7 . Nesta lista existem algumas informações               

dos alunos, como foto, nome, atividades realizadas dentro do prazo e seu nível alcançado              

nesta atividade. Ao clicar em um dos alunos desta lista são exibidas algumas informações              

adicionais como quantas questões foram respondidas em relação ao total, quantidade de            

acertos, quantidade de erros e o tempo médio para realização da atividade em minutos como               

visto na Figura 11. 
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Figura 11 - Lista de alunos de uma atividade encerrada 

 
Fonte: Autor 

 

Além disto, também são apresentados dois gráficos mostrando o desempenho do aluno            

em comparação ao restante da turma na íntegra como também um comparativo ao grupo em               

que está inserido. Os grupos em questão se subdividem em dois: o primeiro consiste daqueles               

alunos que completaram a tarefa respondendo a todas as questões e o segundo grupo são               

aqueles alunos que não responderam a quantidade total de questões da atividade, porém a              

quantidade de respostas submetidas foram o suficiente para determinar o nível alcançado            

naquela avaliação, como visto respectivamente nas Figuras 12 e 13. 
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Figura 12 - Gráficos referentes a um aluno que com a atividade completa 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 13 - Gráficos referentes a um aluno que com a atividade incompleta 

 
Fonte: Autor 

  

As atividades de coloração verde ainda não foram iniciadas, portanto, podem ser            

modificadas pelo professor. É possível modificar tudo em relação a uma atividade, já que o               
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botão para acessá-la só é disponibilizado aos alunos a partir da data de início da tarefa. Isto                 

possibilita que o professor consiga se organizar de forma antecipada deixando atividades            

programadas ao mesmo tempo que deixa flexível qualquer mudança necessária. Após o início             

da atividade não é mais possível fazer nenhum tipo de alteração, pois isto implicaria no               

comprometimentos dos dados para aqueles alunos que já tiverem respondido algumas           

questões, inviabilizando a integridade da avaliação da forma mais coerente possível.  

A partir do momento na qual a atividade tem início, o botão que antes era verde passa                 

a ser azul e conforme os alunos vão terminando suas atividades, os resultados vão sendo               

apresentados para o professor. É importante deixar claro que os dados ficam realmente             

consistentes apenas quando o limite de execução de atividade expira, pois é apenas a partir               

deste momento que nenhum dado novo será inserido no contexto desta atividade mostrando os              

comparativos em relação a média geral e o grupo específico que o aluno está inserido. 

A criação de uma atividade é realizada por meio de um formulário que consiste no               

preenchimento de quatro campos sendo eles o nome da atividade, a data de habilitação, a data                

limite de submissão e o horário limite de submissão. A data de habilitação corresponde ao dia                

em que a atividade é liberada par que os alunos a realizem, o botão com o link para dar início                    

a realização da atividade em questão torna-se disponível a partir das 00:01 horas da data               

fornecida. A data e horário de submissão referem-se ao prazo limite para confecção da              

atividade. Caso o aluno não tenha feito a atividade inteira e tenha feito questões o suficiente                

para cálculo de seu desempenho seus dados a atividade deste aluno aparecerá como atividade              

incompleta em seu grupo comparativo específico. 
 

3.2.2 MATERIAIS  

 

O menu de materiais autenticado como professor segue o mesmo propósito explicado            

na visão do aluno, porém agora é possível modificar os materiais adicionados, excluí-los e              

adicionar novos materiais. Para adicionar um novo material basta inserir o nome específico do              

conteúdo a ser adicionado e fazer o upload do arquivo direto da sua máquina.  

 

3.2.3 PERFIL DO ALUNO 
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Nesta área é exposta ao professor uma lista com todos os alunos cadastrados em sua               

turma. Ao selecionar um dos alunos ele será redirecionado a um submenu que contém botões               

com todas as atividades que aquele aluno específico realizou de forma válida. Selecionando             

uma destas opções o professor visualiza informações específicas deste aluno sem comparativo            

com os demais. É mostrado um gráfico das questões por ordem de execução pelo tempo               

médio gasto por questão. Também são mostrados indicativos do nível da questão usando o              

sistema de estrelas. Estrelas vermelhas indicam erro naquela questão específica e estrelas            

amarelas indicam que houve acerto, como visto na Figura 14. Neste menu, o professor              

também pode fazer comentários específicos para o aluno naquela determinada atividade após            

ter analisado seu desempenho de forma isolada, buscando a correção e aprimoramento do             

mesmo.  

 

Figura 14 - Visualização pelo professor do desempenho do aluno 

 
Fonte: Autor 

 

3.2.4 LISTA DE QUESTÕES 

 

O último menu dentro do escopo de controle do professor é a "Lista de Questões". Ao                

acessar este menu o professor tem cinco opções de escolha: Questões de Nível 1, Questões de                
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Nível 2, Questões de Nível 3, Questões Customizadas e no canto inferior esquerdo tem a               

opção de Adicionar Questão, como visto na Figura 15. 

 

Figura 15 - Submenu da referente às questões 

 
Fonte: Autor 

 

Ao tentar criar uma questão é mostrado ao professor recomendações de como ele deve              

criá-las para respeitar os níveis pré-estabelecidos. Ao clicar em continuar ele será            

redirecionado para o formulário de criação de questões. Aqui devem ser inseridos o nome da               

questão o nível, o enunciado da questão e a resposta. Para o exemplo criado, baseado em                

operações matemáticas básicas são pedidos também a operação e as parcelas das operações,             

como visto na Figura 16.  
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Figura 16 - Adicionando questões a lista 

 
Fonte: Autor 

 

Se for selecionado um tipo de operação, obrigatoriamente devem ser inseridas           

informações referentes às parcelas, mas não há obrigatoriedade de enunciado, pois os            

números e símbolos matemáticos já são o suficiente para entendimento do que deve ser feito.               

Por outro lado, se uma questão possuir um enunciado não há obrigatoriedade de inserção de               

sinais ou parcelas pois para explorar o potencial do entendimento de questões de nível três               

podemos passar informações apenas através de texto para que o aluno possa interpretar e              

chegar às suas próprias conclusões para resolução do problema. No entanto, nada impede o              

uso simultâneo destes campos como, por exemplo, uma questão com enunciado “Faça a             

adição” com operador “+” e duas parcelas. Com o intuito de obter a maior flexibilidade               

possível, o campo que fornece as parcelas possui uma pequena regra de inserção de dados               

com uma sintaxe específica, desta forma é possível usar quantas parcelas o professor quiser de               

uma forma fácil e simples. A regra consiste em escrever as parcelas na ordem de montagem                

da resolução da questão, separadas pelo sinal de ponto e vírgula sem espaço entre elas desta                

forma se quisermos uma operação com três parcelas sendo elas respectivamente “23”, “336” e              

“591,8” devemos digitar (23;336;591.8), como mostra a Figura 17 e 18.  
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Figura 17 - Regra do campo de parcelas 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 18 - Exemplo de uso da regra do campo de parcelas 

 
Fonte: Autor 

 

As opções "Questões de Nível 1", "Questões de Nível 2" e "Questões de Nível 3"               

permitem o acesso à visualização de questões de seus níveis correspondentes e em seus              

respectivos menus estão presentes questões já prontas para serem utilizadas nas atividades e             

que foram pré-disponibilizadas pela plataforma. O professor não pode alterar as questões            

destes menus, porém, poderá reportar qualquer tipo de erro que encontre nelas para o              

responsável pelo suporte da aplicação que se encarregará de aplicar as devidas correções.  

No menu "Questões Customizadas" encontra-se todas as questões criadas pelo          

professor exatamente da mesma forma que nos três menus anteriores, contudo o professor tem              

total controle sobre elas podendo editá-las. Caso uma das questões modificadas tenha sido             

utilizada em atividade ativa, todos os dados referentes a ela serão desconsiderados, pois isto              

potencialmente levaria a dados cuja integridade fora comprometida. 

 

3.4 ACESSO A APLICAÇÃO 
 

 
25 



Existem aplicações como o Google Classroom que fornecem serviços que buscam           

facilitar a interação entre alunos e professores com avisos disponibilização de materiais            

submissão de trabalhos e outras funcionalidades que dão suporte a interação de sala de aula               

(IFTAKHAR, 2016). Para ter acesso, no entanto, é necessário fazer a autenticação com seu              

e-mail. Para garantir que os alunos que estão acessando o ambiente sejam válidos, o sistema               

limita o acesso ao domínio pelo e-mail da instituição. Desta forma, para acessar a plataforma               

de uma sala criada por um professor de uma universidade é necessário que a pessoa tenha um                 

e-mail dentro daquele domínio.  

Escolas com turmas de nível médio e ou fundamental normalmente não fornecem            

e-mail com o domínio da instituição para os alunos. Assim, a ferramenta desenvolvida neste              

trabalho foi pensada com quatro tipos de autenticação distintas cada uma com níveis de              

responsabilidade e escopos pertinentes a suas funções como visto na Figura 19.  

Os administradores são responsáveis pelo monitoramento de atividades nos escopo          

hierárquico abaixo deles, assim como fornecimento de suporte com qualquer empecilho           

dentro da aplicação. O administrador root é o maior nível de acesso dentro da hierarquia, ele é                 

responsável por gerar as chaves de acesso para professores, conforme for solicitado pela             

escola. O administrador é responsável por gerir todas as informações que existem dentro do              

sistema da escola, ele insere os dados dos alunos e concede acesso aos professores e alunos.                

Embora o administrador tenha um nível de autenticação mais elevado ele ainda é um usuário               

da instituição. Embora o professor possua um um papel crítico na aplicação, hierarquicamente             

está equiparado ao aluno. O que significa que suas funções são feitas através de interações               

simples com o sistema e da forma mais facilitada possível. Os alunos usam aplicação de               

forma direta, mas são possuem poucas possibilidades de interação para manter a simplicidade             

e eficiência do sistema.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 



Figura 19 - Diagrama de casos de uso 

       
Fonte: Autor 

 
4  RESULTADO 
 

A coleta de dados para obtenção dos resultados foi feitas por meio de um teste de                

usabilidade consistido em um questionário juntamente com uma entrevista com o professor.            

Ao longo do uso da ferramenta, o professor pode abertamente expressar sua opinião conforme              

fosse explorando as páginas e opções. O objetivo deste teste foi verificar através de um               

protótipo funcional se os critérios de usabilidade mais importantes para o escopo desta             

aplicação estavam sendo atendido, sendo eles a segurança no uso, facilidade de aprendizado,             

facilidade de recordação e satisfação do usuário por decorrência do uso.  
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Inicialmente foi explicado de forma sucinta a ideia central da aplicação sem grandes             

detalhes para que neste primeiro momento a resposta fornecida não fosse influenciada pela             

proposta do trabalho. O questionário pré-teste possuía apenas uma pergunta para que o             

professor pudesse responder livremente sua opinião a respeito do assunto. Foi perguntado se             

ele já havia considerado o uso de tecnologia em seu cotidiano como professor de forma direta,                

como a proposto neste trabalho. Sua resposta foi “Por várias vezes percebi em minhas aulas               

que poderia buscar auxílio tecnológico, mas tive como empecilho saberes em tecnologia e             

ferramentas que pudesse explorar em sala”. Esta fala deixa claro a relevância deste trabalho. 

Em seguida foi exposto como seria a interface pela visão do aluno, como funcionaria a               

execução de uma atividade e demais funções da aplicação. Após uma breve explicação,             

deixamos com que ele utilizasse as funcionalidade do professor e logo de início através da               

observação foi notável que devido a baixa quantidade de elementos ele conseguiu inferir o              

propósito de cada item e botão na ferramenta.  

Ao ter contato com os dados dos alunos que são apresentados ao professor pela              

ferramenta, ele expressou satisfação, dizendo que tais dados facilitariam a avaliação de seus             

alunos, pois muitas vezes é inviável proporcionar um ambiente para levantar este tipo de              

informação com os recursos que possui normalmente. Ele também deixou claro que estava em              

dúvida se todos os professores teriam um entendimento dos dados da forma como eles              

estavam sendo apresentados, pois ele possui uma maior afinidade com números e gráficos por              

ministrar uma matéria de exatas. Embora ele tenha demonstrado esta preocupação, suas            

afirmações deixaram claro que a ferramenta seria de grande ajuda em todas as áreas, mas que                

seria necessário um treinamento dos professores. 

No questionário pós teste foi perguntado se na concepção dele a aplicação buscava             

substituir o professor ou ajudá-lo. Sua resposta foi “Ajudá-lo muito em seu cotidiano tanto de               

ensino quanto de avaliação” o que felizmente refletia exatamente as intenções da criação da              

aplicação, pois nosso grande objetivo é dar suporte para que o professor exerça seu papel da                

melhor forma possível e jamais substituí-lo. A tecnologia deve sempre estar a serviço da              

sociedade, mas jamais tomar seu papel, por isso nosso propósito jamais será substituir             

avaliações dadas pelo professor, e sim, dar suporte a uma avaliação formativa e diagnóstica              

durante todo o período de ensino-aprendizagem, que pode e deve ser complementada com             

outros tipos de avaliação. 
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Foram feitas algumas perguntas classificatórias pedindo que fossem atribuídas notas          

variando de zero a dez e em seguida foi solicitado uma justificativa para entender melhor os                

motivos de tal classificação. A primeira das perguntas foi o quão fácil foi a compreensão das                

funcionalidades do sistema. Sua nota foi dez junto ao comentário “Interface de uso lógico, ao               

menos para quem já está habituado com uso de computadores”. Isto deixou claro que para               

quem tem alguma experiência com tecnologia de modo geral não apresentaria grandes            

dificuldades para utilizar a aplicação. Ainda sim, torna-se necessário uma treinamento dos            

professores, já que nem todos atualmente possuem um bom conhecimento tecnológico.  

A segunda pergunta foi para classificar de zero a dez o quanto a plataforma ajudaria na                

realização da avaliação dos alunos, e foi atribuída por ele a nota dez. Quando questionado do                

motivo que levou a dar tal nota ele respondeu que “Porque a tecnologia é o caminho                

inevitável para a sociedade” e complementou reforçando o que havia dito quando estava             

testando a visualização dos dados de uma atividade finalizada, dizendo que realmente teria             

uma aplicação prática muito boa ajudando-o de forma direta. 

A terceira e última pergunta classificatória foi a respeito da mecânica de uso da              

aplicação sendo zero extremamente difícil e dez muito fácil, a nota atribuída foi dez              

novamente. Quando questionado a respeito da facilidade classificada ele respondeu dizendo           

que “As pessoas com inabilidade tecnológica podem ter dificuldades” e como já havia dito              

anteriormente não havia encontrado muitas dificuldades. 

Apesar de termos realizado a entrevista inicialmente com somente um professor, essa            

entrevista inicial mostrou que nossos propósitos estão sendo atingidos e nossa ferramenta está             

de acordo com o pensamento pedagógico atual. 

 

5 CONCLUSÃO 
 

A necessidade de criação de uma ferramenta que trabalhe dando suporte à função do              

professor mostrou-se muito necessária. Os resultados forneceram indicadores muito positivos          

em relação às decisões e soluções propostas confirmando que este é de fato o caminho correto                

para a criação de uma plataforma para dar suporte a uma avaliação mais completa feita de                

forma contínua. Os trabalhos futuros são homologar a aplicação e deixa-la disponível na web,              

criar e aprimorar um algoritmo que trabalhe com mineração de dados com o intuito de               
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analisar os dados da melhor forma possível e expandir o escopo da aplicação para todos os                

níveis de ensino e disciplinas desde o fundamental até o ensino superior.  
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