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Resumo 

 

A disciplina de introdução à programação é ministrada no início dos cursos de Computação e 

desempenha um papel importante para o desenvolvimento do aluno no restante do curso. 

Trata-se de uma matéria que proporciona muitos desafios tanto para alunos quanto para 

professores. Os alunos normalmente apresentam problemas no desenvolvimento do raciocínio 

abstrato e na resolução de problemas, enquanto os professores precisam lidar com questões 

que vão desde como motivar o aluno até como avaliá-lo. Nesse contexto, a fim de ajudar a 

superar essas dificuldades, muitas ferramentas que abordam a avaliação automática de 

exercícios tem sido propostas na literatura. No entanto, nem sempre é possível ao professor 

acompanhar o progresso da aprendizagem de seus alunos com relação à aquisição do 

conhecimento esperado na disciplina de programação. Diante disso, uma ferramenta, 

intitulada iProgram, foi construída para proporcionar ao professor um ambiente no qual ele 

possa: gerenciar turmas e exercícios, elaborar exercícios com questões de um banco de 

questões, avaliar exercícios de maneira semiautomática, proporcionar feedback aos alunos, e 

acompanhar o progresso de seus alunos através de relatórios gráficos. A ferramenta foi 

avaliada por professores que lecionam disciplinas de introdução à programação, através de 

entrevistas abertas e questionários. Essa avaliação evidenciou a contribuição do iProgram em 

proporcionar um ambiente para auxiliar o professor na avaliação de exercícios de 

programação. De maneira geral, a ferramenta foi avaliada positivamente, com destaque para o 

feedback fornecido aos alunos, a associação de questões com objetivos de aprendizagem e 

para os relatórios gráficos disponíveis ao professor. Alguns professores entrevistados, 

inclusive, demonstraram interesse em utilizar a ferramenta em suas turmas. 

Palavras-chave: Programação. Avaliação Automática. Feedback. 

  



Abstract 

 

Introductory programming courses are offered at the beginning of Computing courses and 

play an important role in the development of the student in the remainder of the course. This 

is a discipline that provides many challenges for students as well as for teachers. Students 

typically have problems in the development of abstract reasoning and problem solving, while 

teachers have to deal with issues ranging from how to motivate students to how to assess 

them. Hence, in order to help overcome these difficulties, many tools that address automatic 

evaluation have been proposed in the literature. However, it is not always possible for the 

teacher to track the progress of their students’ learning regarding the expected acquisition of 

knowledge in programming classes. Therefore, we propose iProgram, a tool built to provide 

teachers with an environment where they can: manage classes and exercises, prepare exams 

with questions from a database of questions, evaluate exams semi-automatically, provide 

feedback to students, and monitor the progress of their students through graphical reports. The 

tool was evaluated by teachers who teach introductory programming courses, through open 

interviews and questionnaires. This assessment highlighted the contribution of iProgram to 

provide an environment to help the teacher in the evaluation of programming exams. In 

general, the tool was positively assessed, especially with respect to the feedback provided to 

students, the association of questions with learning objectives and graphical reports available 

to the teacher. Some interviewed teachers even expressed interest in using the tool in their 

courses. 

Keywords: Programming. Automated Assessment. Feedback. 
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Capítulo 1  
 

Introdução 

Este capítulo apresenta a motivação e justificativa para realização deste trabalho, bem 

como o problema de pesquisa abordado. A partir disso são delineados os objetivos e 

apresentados os procedimentos metodológicos utilizados na condução dessa investigação. A 

organização de todo o trabalho também é apresentada, ao fim deste capítulo. 

1.1 Motivação e Justificativa 

A disciplina de introdução à programação costuma ser ministrada no início de cursos 

de graduação em Computação, em algumas Engenharias e demais cursos das ciências exatas. 

Trata-se de uma matéria importante para o desenvolvimento do aluno no restante do curso 

(SCAICO et al., 2012), mas não é um assunto fácil de ser estudado, pois exige a compreensão 

correta de conceitos abstratos, fazendo com que muitos estudantes tenham problemas no 

processo de aprendizagem (LAHTINEN et al., 2005).  

A literatura inclui muitas referências às dificuldades enfrentadas pelos alunos 

iniciantes nessa disciplina, como em Jenkins (2002) e Gomes e Mendes (2007). Diversos 

fatores têm sido apontados como causas para tais dificuldades. Alguns autores, como 

Lahtinen et al. (2005), associam-nas com a natureza abstrata da programação, e alguns outros, 

como Bennedsen e Carspersen (2006), afirmam que a natureza de resolução de problemas da 

programação também causa dificuldades. Também é possível encontrar estudos que 

relacionam essas dificuldades com as habilidades dos alunos em matemática (PACHECO et 

al., 2008). 

No que diz respeito aos professores, estudos também citam as dificuldades por eles 

enfrentadas, como, por exemplo, turmas grandes formadas por alunos com diferentes níveis 

de conhecimento prévio em programação (LAHTINEN et al., 2005). Outros desafios 

encontrados são: escolha da linguagem a ser utilizada, tempo limitado do curso para o 

desenvolvimento das habilidades dos alunos (PEARS et al., 2007) e conteúdos que mudam 

com muita frequência, gerando informações desatualizadas (PYSHKIN, 2011). 

Os exercícios parecem exercer um papel fundamental no aprendizado de programação. 

O trabalho de Lahtinen et al. (2005) mostra que os alunos preferem aprender através de muita 
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prática com exercícios a aprender através de aulas expositivas. Dessa forma, é importante que 

o professor utilize exercícios como forma de estímulo e avaliação dos alunos. Nesse contexto, 

estudos, como Truong et al. (2005) e Singh et al. (2013), mostram a importância do tipo de 

feedback e do momento em que ele deve ser fornecido aos alunos. 

O tipo e o momento do feedback estão associados ao tipo de avaliação empregada. De 

acordo com Lilley e Barker (2007), o feedback formativo é fornecido em avaliações 

formativas, que são aquelas cujo objetivo é monitorar o aprendizado do aluno fornecendo 

feedback contínuo para que ele tenha oportunidade de melhorar seu aprendizado e seu 

desempenho. A avaliação formativa normalmente não compõe a nota final de um módulo ou 

de um curso.  

Em contraste, o feedback somativo está associado a avaliações somativas, que são 

aquelas cujo objetivo é avaliar o aprendizado do estudante no final de um curso fornecendo 

uma nota (LILLEY; BARKER, 2007). Especificamente sobre programação, o feedback 

formativo parece ser mais eficiente, sendo que precisa ser imediato e deve apontar para passos 

e características individuais do trabalho do aluno (CORBETT; ANDERSON, 2001). 

Considerando a necessidade de se trabalhar com exercícios e de fornecer feedback 

imediato para os alunos, pesquisas têm sido feitas no desenvolvimento de ferramentas que 

auxiliem o professor nesse processo, como por exemplo os trabalho de Douce (2005), Ihantola 

et al. (2010) e Pieterse (2013). Para que seja possível trabalhar com turmas grandes e 

proporcionar feedback rápido, normalmente essas ferramentas utilizam alguma forma de 

avaliação automática. 

Essas aplicações variam muito em função de características como: linguagem de 

programação utilizada; composição de exercícios com vários tipos de questões; troca de 

feedback entre aluno e professor; presença de relatórios estatísticos gráficos para alunos e 

professores; integração com outras ferramentas, dentre outras. No entanto, essas ferramentas 

não possuem mecanismos que possam ser utilizados pelo professor para avaliar se seus alunos 

estão concluindo o curso com as habilidades esperadas. 

Essas habilidades que devem ser desenvolvidas no curso de introdução à programação 

são listadas no documento de orientações curriculares para cursos de Computação da ACM 

(ACM, 2013). Nesse documento, ao final de cada disciplina, descrevem-se os learning 

outcomes (chamados de objetivos de aprendizagem nesse trabalho), que consistem em 
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habilidades que se espera que o aluno tenha ao final do curso, como por exemplo, “escrever 

programas que usam tipos de dados primitivos”. 

Considerando o exposto, faz-se necessário investigar de que forma o uso de uma 

ferramenta pode auxiliar o professor de disciplinas introdutórias de programação. Além disso, 

entender como a ferramenta pode prover um ambiente com avaliação automática de 

exercícios, no qual o professor possa fornecer feedback a seus alunos, além de acompanhar os 

seus progressos na aquisição das habilidades esperadas.  

1.2 Problema 

A programação costuma ser vista como uma disciplina de difícil aprendizagem, pois 

requer o desenvolvimento de pensamento abstrato por parte dos alunos. O professor exerce 

um papel fundamental nesse processo e precisa lidar com grandes quantidades de alunos e 

exercícios. Além disso, ele precisa fornecer aos alunos feedback rápido e de qualidade, de 

maneira que os alunos possam aprender com seus erros e prosseguir com o processo de 

aprendizagem. 

Pesquisas têm sido feitas quanto ao uso de ferramentas que auxiliem o professor na 

avaliação desses exercícios. Essas ferramentas, normalmente, buscam corrigir os exercícios de 

maneira automática, para que o professor possa se concentrar em outras atividades. No 

entanto, nem sempre é possível ao professor identificar problemas e acompanhar à aquisição 

das habilidades pelos alunos. 

Assim, a seguinte pergunta de pesquisa foi definida para nortear este trabalho: 

 O uso de uma ferramenta com correção semiautomática, fornecimento de 

feedback, e associação de exercícios com objetivos de aprendizagem contribui 

positivamente no trabalho do professor de disciplinas de programação? 

1.3 Objetivo 

Esta pesquisa visa investigar de que forma uma ferramenta pode auxiliar o trabalho do 

professor de programação a avaliar os exercícios de seus alunos. Para isso, um sistema 

chamado iProgram foi desenvolvido. Esse sistema tem as seguintes características: uso de 

correção semiautomática (automática e manual); existência de um banco de dados de 

questões; associação de exercícios com objetivos de aprendizagem; fornecimento de feedback 

imediato para alunos; relatórios gráficos sobre o andamento da turma para os professores. 
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1.4 Hipótese 

Presume-se que, com a construção do iProgram, o trabalho do professor de 

programação poderá ser aprimorado nos seguintes aspectos: 

 Elaboração de exercícios compostos por diferentes tipos de questões, obtidas 

de um banco de questões, e associadas a objetivos de aprendizagem; 

 Fornecimento de feedback imediato para os alunos através da avaliação 

automática; 

 Acompanhamento do desempenho de alunos e turmas através de relatórios 

gráficos. 

1.5 Método 

Esta pesquisa foi realizada nas etapas descritas a seguir: 

 Etapa 1: A primeira etapa compreendeu a realização da primeira parte da 

revisão bibliográfica. Inicialmente, foi consultada a literatura sobre o ensino e 

a aprendizagem de programação. Em seguida, pesquisou-se sobre a 

importância do feedback no aprendizado de programação.  

 Etapa 2: Esta etapa compreendeu a realização da segunda parte da revisão 

bibliográfica. Nesse momento, pesquisou-se sobre ferramentas utilizadas no 

ensino / aprendizagem de programação, que possuíssem mecanismos de 

correção automática (ou semiautomática) de exercícios. 

 Etapa 3: Nesta etapa, com base na análise das ferramentas encontradas na 

etapa anterior, foram definidos os principais requisitos do iProgram. 

 Etapa 4: Nesta etapa foi realizada a implementação do sistema, 

compreendendo o desenvolvimento de seus módulos e de seu banco de dados. 

 Etapa 5: Nesta etapa, para testar as hipóteses do trabalho, foram realizadas 

entrevistas, a fim de identificar a contribuição do iProgram para professores de 

programação. 

1.6 Organização do documento 

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma: 

 No capítulo 2, o referencial teórico da pesquisa é apresentado envolvendo a 

apresentação do contexto atual do ensino e da aprendizagem de programação, as 
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principais dificuldades enfrentadas por alunos e professores, considerações sobre o 

currículo de cursos de computação, objetivos de aprendizagem e a importância do 

feedback no aprendizado de programação; 

 No capítulo 3, são apresentados os trabalhos relacionados, selecionados a partir da 

revisão da literatura sobre ferramentas utilizadas em disciplinas introdutórias de 

programação que auxiliem na avaliação dos alunos e que possuam avaliação 

automática (ou semiautomática). Diante dos resultados dessa revisão, são discutidas 

implicações para a pesquisa; 

 No capítulo 4, é apresentada a ferramenta proposta para auxiliar na avaliação de 

exercícios de programação. Todas as funcionalidades do sistema são 

detalhadamente explicadas; 

 No capítulo 5, são apresentados alguns detalhes da implementação da ferramenta, 

desde tecnologias e padrões de projeto utilizados até alguns diagramas de classes. 

Além disso, são apresentados os resultados das entrevistas de avaliação da 

ferramenta com professores de programação; 

 No capítulo 6, são apresentadas as considerações finais da pesquisa, destacando as 

contribuições do estudo, suas limitações e apontando algumas direções para 

trabalhos futuros. 
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Capítulo 2  
 

Fundamentação Teórica 

A disciplina de Introdução à Programação, normalmente, faz parte do primeiro ano 

dos cursos de Computação. Além disso, ela também é oferecida para outros cursos das áreas 

de tecnologia e engenharia. Trata-se de um assunto que não é fácil de ser estudado, pois 

requer a compreensão correta de conceitos abstratos, fazendo com que muitos estudantes 

tenham problemas no processo de aprendizagem (LAHTINEN et al., 2005).  

De acordo com Scaico et al. (2012), aprender a programar é extremamente importante, 

principalmente, ao se considerar que o desenvolvimento de algoritmos é o eixo central para 

todas as áreas relacionadas da Computação. Contudo, não é uma tarefa simples porque requer 

o domínio de um conjunto amplo de habilidades técnicas, tais como o conhecimento de 

linguagens de programação, de ambientes para a construção do código, de embasamento 

matemático, e de outras capacidades que estão mais relacionadas a aspectos cognitivos e 

psicológicos. Como exemplos dessas capacidades, podem ser citadas as habilidades de 

representar bem o problema e saber decompô-lo, de construir o seu significado, de criar 

modelos mentais que auxiliem a busca da solução, de abstrair conceitos e de reconhecer 

padrões (SUDOL, 2011). 

Considerando que na maioria das vezes as turmas de Introdução à Programação são 

grandes e heterogêneas, constata-se a falta de recursos e ferramentas que possibilitem um 

acompanhamento mais próximo de cada aluno. Além disso, devido a essa heterogeneidade, é 

difícil elaborar as aulas de modo que sejam eficazes para todos os alunos. Essa situação 

muitas vezes leva a altas taxas de abandono em cursos de computação (LAHTINEN et al., 

2005) ou a altos índices de reprovação nas disciplinas que envolvam programação 

(MARQUES et al., 2011). 

Alguns estudantes, diante dessas dificuldades, resolvem adiar as disciplinas 

introdutórias de programação. Eles reprovam e desistem da matéria ou continuam com notas 

baixas, mas prometem a si mesmos que suas carreiras futuras não incluirão programação 

(THOMAS et al., 2002). Na verdade, esse fraco desempenho em cursos introdutórios é 

também verificado nas demais ciências, de acordo com o estudo conduzido por Tobias (1990).  
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O trabalho de Tobias (1990) concluiu que muitos estudantes são afastados da ciência 

pelo fracasso dos cursos introdutórios em motivar os alunos, pela passividade e 

competitividade que são impostas a eles, e pelo foco na solução algorítmica do problema ao 

invés de compreensão conceitual. Trata-se, portanto, de tornar os módulos introdutórios de 

programação mais interessantes e atraentes para a mais ampla gama de estudantes que agora 

entra no ensino superior (THOMAS et al., 2002). 

Alguns autores, como Piva e Freitas (2010), destacam que muitos dos problemas têm 

origem na falta de uma base adequada em disciplinas como Matemática e Português por parte 

dos alunos que saem do ensino médio para ingressar na universidade. Não é incomum 

encontrar alunos com sérias dificuldades na interpretação de textos e na resolução de 

equações matemáticas. 

O que se observa, de forma geral, é que o aluno ingressante em cursos superiores da 

área de computação que não possui ou não consegue desenvolver a competência de abstração 

de problemas, não alcança um bom desempenho em disciplinas iniciais do curso, tais como 

Algoritmos, Cálculo e Álgebra. Desmotivada, a maioria dos alunos nessa situação escolhe 

dois possíveis caminhos: evadir do curso (e da instituição) ou mudar de curso. As implicações 

disso são inúmeras. A mais grave, e cada vez mais crescente, é a falta de profissionais da área 

de computação no mercado (PIVA JR; FREITAS, 2010). 

No contexto do Brasil, frequentemente são apresentadas pesquisas ressaltando a 

carência do mercado de trabalho para profissionais oriundos dos cursos da área de 

computação. Exemplos destas pesquisas podem ser conferidos em BRASSCOM (2014) e 

SERPRO (2009). Em uma verificação mais detalhada desta situação, percebe-se que um 

grande número de alunos ingressa nos cursos da área de computação, mas boa parte destes 

alunos desiste nos primeiros semestres da faculdade, conferindo a estes cursos – juntamente 

aos de matemática – as maiores taxas de abandono no país (MEC, 2010) (IEPSEN et al., 

2011). 

Ainda nesse contexto, verificou-se que só no ano de 2014 existia uma carência de 

cerca de 40 mil profissionais de tecnologia, e que esse número poderia chegar a cerca de 100 

mil em 2015 (INFO, 2014).  

Assim, percebe-se a importância que a programação exerce na formação de um bom 

profissional de TI, ao mesmo tempo em que fica evidente a necessidade de melhorias no 
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ensino dessa disciplina. Essa realidade pode ser observada considerando-se a grande 

quantidade de literatura relacionada à programação introdutória, que segundo Sheard et al. 

(2009) é reflexo dos muitos desafios relacionados ao tema. 

2.1. Aspectos relacionados ao aprendizado de programação 

Conforme destacado no início deste capítulo, os diversos problemas encontrados no 

processo de ensino-aprendizagem de programação podem ter como consequência o aumento 

nas desistências da disciplina ou até do curso. De acordo com Iepsen et al. (2011), uma das 

razões para essa desistência é a dificuldade encontrada pelos alunos com os conteúdos e 

habilidades necessárias nessa disciplina. Além dessa, a literatura inclui referências a muitas 

outras dificuldades que os alunos novatos apresentam em cursos introdutórios de programação 

em todo o mundo (GOMES; MENDES, 2014).  

No que diz respeito a essas dificuldades, vários autores, como Lahtinen et al. (2005),  

associam-nas à natureza abstrata da programação, enquanto outros, como Bennedsen e 

Carspersen (2006), afirmam que a natureza de resolução de problemas da programação 

também causa dificuldades. Também é possível encontrar outros estudos, como Gomes et al. 

(2006), que sugerem a existência de uma correlação entre as habilidades de programação do 

aluno e suas habilidades matemáticas.  

Lahtinen et al. (2005) conduziram um survey internacional envolvendo mais de 500 

alunos e professores, para identificar as principais dificuldades relacionadas ao ensino e 

aprendizagem de programação. O estudo foi dividido em duas categorias: conteúdo do curso; 

e situações de aprendizado e materiais. 

No que diz respeito ao conteúdo do curso, constatou-se que os itens considerados mais 

difíceis pelos alunos foram: o entendimento de como construir um programa para resolver 

determinada tarefa; dividir o programa em funcionalidades; e encontrar erros nos seus 

próprios programas. Todas essas questões estão relacionadas com o entendimento, por parte 

do aluno, de entidades maiores do programa, ao invés de apenas detalhes sobre ele. Os 

conceitos mais difíceis foram: recursão, ponteiros e referências, tipos de dados abstratos, 

tratamento de erros e o uso de bibliotecas da linguagem. As opiniões dos professores sobre os 

conteúdos mais difíceis foram praticamente as mesmas dos alunos.  

Sobre materiais e situações de aprendizado, os alunos parecem ser muito 

autoconfiantes, pois classificaram o ato de “estudar sozinho” como sendo mais útil do que 
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“aulas expositivas”, e “trabalhar sozinho com exercícios do curso” como sendo mais útil do 

que “aulas de exercício” e “aulas práticas em laboratório”. “Aprender fazendo” (learning by 

doing) foi considerado muito eficaz, porque as “aulas de exercício” foram classificadas como 

mais úteis do que “aulas expositivas”. “Programas-exemplo” foram considerados como o tipo 

mais útil de material, tanto pelos alunos como pelos professores. 

Os professores julgaram que as situações mais eficazes de aprendizagem são “aulas 

práticas em laboratório”, “aulas de exercícios” em pequenos grupos e “trabalhar sozinho com 

exercícios do curso”. De acordo com os autores, considerando o fato de os professores terem 

avaliado melhor todas as situações de aprendizado, parece haver uma discordância com o que 

pensam os alunos. Diante dessa diferença, os autores afirmam que os alunos parecem não 

valorizar a orientação e o ensino tanto quanto os professores.  

Diante desse resultado, Lahtinen et al. (2005) concluem que programação não é difícil 

somente por causa dos conceitos abstratos. Os alunos têm também problemas em diferentes 

questões relacionadas com a construção do programa. Por isso, é importante que pratiquem 

bastante por si mesmos. Com materiais e abordagens cuidadosamente projetados, os 

professores podem orientar a construção do conhecimento e de habilidades dos alunos. 

Outro estudo abrangente sobre educação de programação foi a revisão feita por Robins 

et al. (2003). Na pesquisa, destaca-se que trabalhos sobre programação geralmente podem ser 

divididos em duas categorias principais: aqueles com uma abordagem de engenharia de 

software, e os com uma perspectiva psicológica / educacional.  

Nesse sentido, a revisão de Robins et al. (2003) deixa claro que seu foco está na 

abordagem psicológica / educacional, mesmo reconhecendo ser necessário incluir, no curso 

introdutório de programação, noções básicas e melhores práticas de engenharia de software. A 

pesquisa focou em tópicos como geração e compreensão de programas, modelos mentais, e os 

conhecimentos e habilidades necessários para programar. 

Inicialmente, é feita uma análise das diferenças entre um programador experiente e um 

programador iniciante. Estudos revisados por Winslow (1996), por exemplo, concluem que os 

iniciantes: têm conhecimentos superficialmente limitados; não possuem modelos mentais 

detalhados; falham em aplicar conhecimento relevante; e, conduzem a programação com a 

abordagem "linha por linha", ao invés de usar estruturas ou partes importantes do sistema. Em 

resumo, novatos são muito pontuais e concretos em sua compreensão de programas. 
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Depois, os autores abordam as diferenças entre conhecimento e estratégias de 

programação. Destacam que Davies (1993) faz distinção entre conhecimento de programação 

- de natureza declarativa, por exemplo, ser capaz de explicar como um loop 'for' funciona - e 

estratégias de programação - a forma como o conhecimento é usado e aplicado, por exemplo, 

utilizar um loop 'for' de maneira apropriada em um programa. 

Constata-se que livros e cursos de introdução à programação normalmente dedicam 

uma grande parte de seu conteúdo à apresentação do conhecimento sobre uma linguagem em 

particular com exemplos e exercícios. No entanto, essa abordagem de ensino voltada à 

transmissão do conhecimento normalmente não considera a maneira como ele é usado ou 

aplicado (estratégia de programação). Essa outra vertente da literatura é muito pouco 

representada, e lida com aspectos estratégicos de habilidades de programação. Seu foco é na 

análise de estratégias comumente empregadas por programadores experientes na geração e 

compreensão de programas (DAVIES 1993). 

Outro ponto abordado na revisão supracitada diz respeito à distinção entre 

compreensão e geração de programas. Existem estudos que exploram a compreensão do 

programa, onde os alunos precisam demonstrar entendimento de como um programa 

funciona, e aqueles nos quais o foco é na geração de programas, onde os alunos devem criar 

uma parte ou um programa completo para executar determinada tarefa ou resolver um 

problema. Os autores sugerem que a programação envolva a formulação de mapeamentos do 

domínio do problema, através de domínios intermediários, no domínio da programação - um 

processo que requer conhecimento tanto das estruturas dos domínios quanto dos 

mapeamentos entre eles. 

Estudos e modelos de compreensão são mais numerosos do que estudos e modelos 

sobre geração, possivelmente porque a compreensão parece ser mais fácil de ser interpretada e 

avaliada. Claramente existe uma relação entre os tópicos, principalmente porque para a 

geração de código (desenvolvimento, depuração e manutenção) é necessário revisar e 

compreender o código. Apesar de parecer que essas habilidades estarão sempre 

correlacionadas, estudos mostram que há pouca correspondência entre a habilidade de ler um 

programa e a habilidade de escrever um. As duas habilidades precisam ser ensinadas 

juntamente com estratégias de teste e de depuração (WINSLOW, 1996). 

Ainda de acordo com a revisão de Robins et al. (2003), a linguagem de programação 

escolhida para que um iniciante aprenda a programar exerce um papel fundamental no 



24 

 

processo. Um número de estudos recentes exploram as questões relacionadas ao paradigma de 

orientação a objeto (OO), em contraste com o paradigma procedural. Em geral, esses estudos 

devem ser vistos no contexto de que não há uma notação universalmente aceita como a 

"melhor", mas que uma determinada notação pode ajudar a compreensão de certos tipos de 

informação, por evidenciar de alguma forma o código do programa (GILMORE; GREEN, 

1984). 

 As linguagens do paradigma OO normalmente são associadas com características 

como naturalidade, facilidade de uso e poder. Essas associações são feitas baseando-se no 

argumento de que os objetos assemelham-se às entidades dos domínios dos problemas, sendo 

representados como entidades explícitas no domínio de programação, de modo que o 

mapeamento entre domínios é simples e deve facilitar o projeto OO (ROBINS et al., 2003). 

Wiedenbeck et al. (1999) analisaram a compreensão de programas OO e procedurais 

dentre seus estudantes do segundo semestre na universidade. Os alunos estavam aprendendo 

programação com Pascal ou C++ e foram testados quanto à escrita de programas na 

linguagem em que aprendiam. Esses programas foram cuidadosamente escritos, para que as 

versões em cada linguagem fossem equivalentes.  

Para programas curtos (uma classe em C++) não houve diferença significativa na 

compreensão global entre linguagens, apesar de que os alunos OO foram melhores na 

compreensão da função do programa. Os resultados foram completamente diferentes quando 

se utilizaram programas mais longos (várias classes), com programadores do paradigma 

procedural se saindo melhor do que programadores OO em todas as medidas. Os autores 

concluem que: “A natureza distribuída do fluxo de controle e funções em um programa OO 

pode tornar mais difícil aos novatos a formação de uma representação mental das funções e 

controle de fluxo de um programa OO, quando comparado a um programa procedural 

correspondente.” (WIEDENBECK et al., 1999). 

Ainda sobre o aprendizado de programação utilizando linguagens do paradigma OO, o 

estudo conduzido por Milne e Rowe (2002) consistiu em um questionário web sobre vários 

conceitos e tópicos da programação OO, a fim de identificar aqueles que os estudantes 

consideram os mais difíceis de aprender. Uma análise estatística dos resultados mostrou que 

os tópicos que estão associados com um entendimento claro sobre ponteiros e conceitos 

relacionados à memória são os mais difíceis. Como consequência disso, uma série de outros 
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assuntos que dependem da sua compreensão correta ficam prejudicados, tais como: passagem 

de parâmetros por referência, herança, polimorfismo. 

Ponteiros como "conceito" são normalmente fáceis de explicar; mas é sua real 

implementação e comportamento no programa em execução que causam os problemas para os 

alunos. De acordo com Milne e Rowe (2002), isso é verdade para a maioria dos assuntos 

difíceis na programação. Como exemplo, poucos alunos tem problemas em entender para que 

serve a recursão, mas o processo de programar utilizando recursão causa muitos problemas 

devido a sua execução não-linear (MILNE; ROWE, 2002). 

Milne e Rowe (2002) consideram que esses conceitos são considerados difíceis por 

causa da falta de habilidade do estudante em compreender o que está acontecendo com seu 

programa na memória, assim como porque são incapazes de criar um modelo mental claro de 

sua execução. Esses resultados sugerem que os professores devem investir em técnicas para 

desenvolver nos alunos essa capacidade de criar um modelo mental de seus programas. 

Alguns trabalhos na literatura também abordam a aprendizagem de programação no 

contexto de alunos do Ensino Médio. Esses trabalhos, normalmente, servem não só para 

desenvolver nos alunos competências úteis a qualquer tipo de profissional (como resolução de 

problemas e habilidades com abstrações), como também para motivá-los a se interessarem 

pela área de Computação (SCAICO et al., 2012). 

A linguagem de programação Python tem sido utilizada em alguns cursos 

introdutórios de programação. De acordo com Ribeiro et al. (2011), ela tem uma sintaxe 

simples, blocos delimitados por identação e feedbacks imediatos. Segundo Elkner (2001), o 

uso de Python torna o aprendizado mais fácil, já que a sintaxe passa a não ser uma barreira 

para a construção de algoritmos. Por outro lado, Rapkiewicz et al. (2006) afirmam que Python 

ainda é complexa para os iniciantes em programação, mesmo sendo mais simples que diversas 

outras linguagens. 

Considerando o contexto de falta de profissionais de Tecnologia da Informação e do 

relevante número de desistências em cursos de Computação, o objetivo principal do trabalho 

de Marques et al. (2011) foi investigar e propor técnicas para a introdução de noções de 

programação para alunos do ensino médio, sendo uma delas o uso de jogos. O estudo também 

teve como objetivo aumentar o interesse desses alunos em Computação, para atraí-los ao 

curso.  
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Foi realizada uma oficina cujo objetivo era ensinar programação utilizando Python 

como linguagem de programação e jogos digitais como fator de motivação, algo com que os 

alunos convivem com frequência. Os autores do estudo em questão descrevem algumas 

práticas que são importantes ao ensinar programação a alunos do Ensino Médio:  

 Garantir que a divulgação do curso seja feita destacando o uso de jogos e 

outros programas que os alunos costumam interagir;  

 Oferecer o curso apenas para os alunos que demonstrem interesse após a 

divulgação;  

 Disponibilizar mais de um instrutor para cada aula, para oferecer melhor 

assistência;  

 Utilizar exercícios práticos em formato de tutoriais;  

 Utilizar exemplos concretos, associando-os com situações do dia a dia. 

Ainda sobre esse estudo, os autores relatam que o resultado final foi positivo, tendo o 

curso sido avaliado como ótimo por 69% dos alunos. Além disso, todos os alunos declararam 

que seu interesse pela área de Computação aumentou após o curso. 

No trabalho de Scaico et al. (2012) optou-se por utilizar a linguagem Scratch, que tem 

sido bem vista na introdução de conceitos algorítmicos. Os autores destacam que se trata de 

uma linguagem que contribui para o aprendizado de programação através de um conceito 

inovador de desenvolvimento orientado ao design, que privilegia a Computação Criativa, a 

qual reconhece o conhecimento e as práticas que os jovens precisam desenvolver para criar 

software que sejam provenientes dos seus interesses pessoais. 

Ainda de acordo com Scaico et al. (2012), Scratch se adequa bem à realidade das 

escolas públicas brasileiras, já que utiliza o idioma nativo, nesse caso o português. Além 

disso, o caráter mais didático do Scratch projeta no aluno a possibilidade dele se concentrar 

no exercício do pensamento algorítmico e na criatividade para a construção das soluções. Não 

ter que se preocupar com problemas de sintaxe é algo que instiga o aluno a se empenhar mais 

na criação dos códigos. 

A pesquisa dos autores em questão foi realizada em uma escola pública do interior do 

estado da Paraíba. Após uma série de aulas teóricas e práticas, organizou-se uma competição 

interna, que consistia na aplicação de uma prova de cinco questões. Essas questões possuíam 
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diferentes níveis de dificuldade, abordando desde desafios simples de lógica até 

implementações completas que exigiam raciocínio, conhecimentos técnicos e criatividade. 

Todos os alunos, de acordo com os autores, responderam a todas as questões da 

competição e relataram, através de questionário, que antes de iniciar o curso a visão que 

possuíam sobre a Computação era extremamente distorcida e que eles se sentem motivados a 

continuar aprendendo outras linguagens de programação. 

Dessa forma, percebe-se que a literatura descreve vários desafios relacionados ao 

aprendizado de programação. Esses desafios vão desde a natureza de resolução de problemas, 

formas de estudo, embasamento matemático até a linguagem de programação utilizada. Além 

disso, existem iniciativas de introdução de conceitos de programação para alunos do Ensino 

Médio, que visam despertar o interesse pela Computação. Nesse caso, busca-se associar o 

aprendizado com situações concretas e com jogos, para deter a atenção dos alunos. Diante 

dessa realidade, o papel do professor fica ainda mais evidente. 

2.2. Aspectos relacionados ao ensino de programação 

É importante considerar que, além das dificuldades enfrentadas pelos alunos, existem 

desafios no ensino por parte dos professores dessa disciplina. Um estudo interessante, feito 

por Gomes e Mendes (2014), buscou compreender melhor as estratégias pedagógicas e 

motivacionais usadas pelos professores de programação em uma instituição, através de 

entrevistas. 

Inicialmente, os autores discutem um conjunto de dificuldades associadas ao ensino e 

aprendizagem de programação. Eles dividem as causas para as dificuldades de muitos alunos 

em três categorias: estratégias de ensino, as atitudes e métodos de estudo dos alunos e as 

dificuldades naturais de programação.  

De acordo com Gomes e Mendes (2014), as estratégias de ensino comuns no ensino 

superior não são muito eficazes para apoiar a aprendizagem de programação. Em particular, 

aulas expositivas tradicionais têm um impacto limitado nesta área, já que muitos estudantes 

podem tirar melhor proveito de uma estratégia pedagógica mais individual e prática, 

envolvendo os detalhes sintáticos da linguagem de programação, mas ao mesmo tempo, e 

mais importante, promovendo o desenvolvimento de habilidades para resolver problemas 

usando essa linguagem. 
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Os métodos de estudo utilizados pelos estudantes, segundo os autores, também são 

apontados como uma fonte de problemas. Muitos deles estão acostumados com estratégias de 

memorização (leitura, vendo exercícios resolvidos), que não são suficientes para aprender 

programação. Também é necessário fazer com que os alunos pratiquem bastante a resolução 

de problemas, encarando as dificuldades de cada problema e buscando soluções para eles. Isso 

deve se basear em habilidades de resolução de problemas que normalmente os alunos ainda 

não possuem. 

Diante das dificuldades enfrentadas durante o processo de aprendizagem, é comum 

que os alunos percam a motivação, e a falta de motivação intrínseca dos estudantes obriga os 

professores a encontrar estratégias para atrair os alunos e fazê-los terem vontade de aprender a 

programar. 

O estudo de Gomes e Mendes (2014) entrevistou dezoito professores, oriundos do 

Departamento de Informática e Engenharia da Universidade de Coimbra. Apenas um 

professor, quando da realização do estudo, tinha pouca experiência com ensino (cerca de dois 

anos), tendo o restante mais de quinze anos de experiência.  

No estudo as considerações foram divididas em: perspectivas dos professores sobre 

problemas de programação, estruturas pedagógicas dos professores, estratégias 

motivacionais dos professores e metodologias de avaliação dos professores. As observações 

sobre cada item são descritas abaixo. 

 Perspectivas dos professores sobre problemas de programação 

Há muitos problemas considerados pelos professores entrevistados relacionados à 

aprendizagem de programação. A maioria dos professores aponta a deficiência de 

competência dos alunos, principalmente na área de resolução de problemas, raciocínio lógico 

e conhecimentos matemáticos. Este grupo de professores considera que as bases de raciocínio 

matemático são o mais importante conjunto de habilidades para ter sucesso na programação, 

muito mais do que qualquer experiência anterior em programação.  

Os professores entrevistados consideram, também, que os alunos não têm a motivação 

intrínseca necessária para aprender programação. Outros acham que o grande problema está 

relacionado com dois aspectos principais: a motivação e a autoconfiança dos alunos. Eles 

relatam que há alunos que precisam de um acompanhamento mais de perto pelo professor, 
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para que sua autoconfiança se desenvolva. Há professores, também, que consideram se tratar 

de um problema de vocação, como em outros campos, por exemplo, artes.  

Muitos desses professores estão usando uma estrutura de aulas que eles consideram 

ineficiente para o aprendizado, devido à organização de aulas em expositivas e práticas. No 

entanto, consideram que estas são decisões que não têm relação com eles ou são difíceis de 

mudar. 

 Estratégias pedagógicas dos professores 

As estratégias utilizadas em sala de aula pelos professores entrevistados seguem, em 

geral, uma abordagem muito similar. Consistem na apresentação e explicação dos detalhes 

sintáticos da linguagem de programação utilizada. A apresentação de cada conceito é 

geralmente seguida pela explicação de pequenos exemplos que mostram certos aspectos de 

sintaxe que levam a resultados corretos, incorretos ou inesperados. 

Muitos dos professores entrevistados, enquanto resolvem exercícios, acompanham as 

dificuldades dos alunos, voltando no assunto e repetindo as explicações necessárias, muitas 

vezes adaptando os exercícios com o ritmo de cada aluno. No que diz respeito à resolução dos 

exercícios, poucos deles resolvem todos os exercícios em sala de aula completamente.  

No entanto, a maioria deles pensa em um conjunto de exercícios para resolver na 

classe, combinados previamente com outros professores e normalmente contidos em uma 

planilha. Na maioria dos casos, eles sugerem uma série de exercícios cuja dificuldade 

aumenta conforme a aula progride, começando com os mais simples. Normalmente, esses 

professores sugerem que os alunos avancem para o próximo só após concluir com sucesso o 

anterior. 

Muitos desses docentes, independentemente dos exercícios escolhidos, dão prazos 

para a sua conclusão. Alguns outros sugerem que os alunos completem os exercícios em seu 

próprio ritmo, apenas avançando para o próximo exercício quando tiverem completado o 

exercício anterior. 

A maioria dos professores entrevistados também acredita que o tipo de linguagem não 

é o aspecto mais importante, porque o grande problema é a incapacidade alunos têm de 

resolver problemas e a questão da sintaxe de memorizar um problema simples. 
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 Estratégias motivacionais dos professores 

A maioria dos professores participantes do estudo considera que jogos, competições 

ou desafios são as estratégias motivacionais que trazem os melhores resultados. Também é 

consenso que os estudantes devem fazer seu trabalho com o mínimo de ajuda do professor, 

pois aprender a programar é uma jornada que o estudante deve percorrer praticamente 

sozinho; o professor deve ajudar em uma pequena porção. 

Além disso, esses professores sentem que a melhor maneira de levar os alunos a ter 

interesse nas atividades de programação é estabelecer relações mais estreitas com eles. Os 

professores acreditam que o ensino e a aprendizagem não funcionam com intimidações e 

ameaças. Eles consideram que a aproximação com os alunos, fazendo com que se sintam mais 

à vontade, é a melhor estratégia motivadora. Com isso, é possível criar alguma proximidade e, 

assim, ajudar os alunos a se expressarem com mais facilidade para mostrar as suas dúvidas. 

 Metodologias de avaliação dos professores 

Embora a maioria dos professores entrevistados defenda a avaliação contínua, eles 

geralmente não a praticam e só fazem um exame final. No entanto, outros professores 

consideram impensável a existência de um único exame final. 

Outro trabalho relevante sobre a análise do ensino de programação é o de Pears et al. 

(2007). Ele faz uma revisão da literatura sobre o ensino de programação, para identificar 

artigos que possam fornecer recomendações aos professores dessa disciplina sobre: currículo, 

aspectos pedagógicos, escolha da linguagem utilizada e ferramentas que auxiliem no 

processo. 

No que diz respeito aos currículos, Pears et al. (2007) mostram que existe uma grande 

quantidade de cursos de Computação, não se limitando apenas ao curso de Ciência da 

Computação. Existe também Engenharia, Sistemas de Informação, etc. Fica evidente, assim, 

que não é possível definir um único currículo que sirva para todos esses cursos. Eles mostram 

que nos EUA as sociedades profissionais ACM e IEEE já trabalharam juntas para fornecer 

recomendações sobre currículos para cursos de Computação (ACM, 2013). Também há 

trabalho nesse sentido na Europa (FULLER et al., 2006). 

Sobre os aspectos pedagógicos, Pears et al. (2007) ressaltam que, enquanto o currículo 

se preocupa com o quê precisa ser ensinado, a pedagogia lida com a maneira pela qual o 
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ensino e o aprendizado são promovidos e gerenciados, de maneira a facilitar o alcance dos 

objetivos de aprendizagem. Além de mostrar vários autores que tratam sobre o tema, o artigo 

também deixa claro que uma das dificuldades em encontrar literatura sobre o assunto está na 

definição do significado de “aprender a programar” para a comunidade científica.  

Alguns membros da academia pregam que a programação está fortemente associada à 

matemática, e que bons programadores entendem e são capazes de provar as propriedades de 

seus programas (DENNING, 1989). Autores de livros normalmente focam nas características 

da sintaxe da linguagem (ROBINS et al., 2003) enquanto outros associam a programação às 

habilidades de formulação e solução de problemas (PALUMBO, 1990). 

De acordo com Pears et al. (2007), a escolha da linguagem normalmente é feita 

localmente, baseada em fatores como: preferências da universidade, relevância industrial, 

aspectos técnicos da linguagem, e a disponibilidade de ferramentas relacionadas. Os autores 

deixam claro que, na época em que foi escrito o artigo, C, C++ e Java eram as linguagens 

mais utilizadas. Apesar da popularidade dessas linguagens, há muito debate sobre se elas são 

boas para ensinar programação, já que não foram construídas com objetivos educacionais, ao 

contrário de linguagens como: Python, Logo, Eiffel e Pascal.  O importante é que a linguagem 

seja escolhida levando-se em conta os objetivos do curso. 

No que tange às ferramentas que auxiliam o processo de ensino-aprendizagem de 

programação, Pears et al. (2007) destacam que há muitas ferramentas cujo objetivo é reduzir 

ou simplificar o trabalho do professor e que elas focam principalmente em: avaliação 

automática, detecção de plágio e gerenciamento do curso. Os autores constataram também 

que, apesar de existir muito material sobre essas ferramentas, a grande maioria delas só é 

utilizada no contexto da universidade na qual foi desenvolvida. 

O trabalho de Pyshkin (2011) também levanta pontos interessantes sobre a atividade 

de ensinar programação. Ele começa relatando que não é difícil encontrar um departamento 

acadêmico que esteja assustado com os resultados medíocres dos alunos nos exames de 

programação e engenharia de software. Segundo o autor, quando se compara a programação à 

matemática, por exemplo, verifica-se que a matemática (e muitos outros cursos) possui 

conteúdos relativamente estáveis. Já a programação, assemelha-se mais ao aprendizado de 

línguas, onde há, normalmente, uma variedade de soluções para o mesmo problema (por 

exemplo, tradução). 
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Além disso, os padrões da linguagem mudam, e o curso está sempre "desatualizado" 

com relação aos padrões atuais. O curso em si precisa ser objeto de alterações permanentes, e 

é essa é uma das principais razões, de acordo com o autor, para que o curso de programação 

seja difícil de implementar.  

Quando o autor do artigo em questão analisa que tipo de disciplina é ensinada, ele 

ressalta não ser incomum que os professores de programação não venham diretamente da 

ciência da computação ou engenharia de software, mas de outras áreas de ensino técnico. 

Consequentemente, o curso de programação acaba sendo apresentado na forma da teoria de 

algoritmos e suas aplicações. Como resultado, em vez de aprender por que e como escrever 

programas bem estruturados e legíveis, os alunos são ensinados a escrever um código 

eficiente e otimizado que muitas vezes é bastante longe de ser legível, compreensível, e, 

portanto, de fácil manutenção e modificável. 

Pyshkin (2011) destaca que é importante que o professor de programação seja capaz 

de: 

 Ensinar a traduzir tarefas: Em seus primeiros passos de programação, deve-

se explicar aos alunos como traduzir a tarefa da área de domínio do problema para os 

termos do domínio de software. Verifica-se, por exemplo, que os alunos não têm 

praticamente nenhum entendimento de como traduzir a tarefa da linguagem matemática 

para a programação. 

 Ensinar a mudar o código: Ao contrário de muitas outras disciplinas 

acadêmicas, a mudança é parte essencial do desenvolvimento de software. Quando o 

problema matemático é resolvido corretamente, na maioria dos casos não há nada mais a 

fazer com a solução. Em contraste, o software que não muda é, provavelmente, inútil. Os 

alunos devem ser ensinados a escrever código modificável.  

 Ensinar a entender a estrutura do código: Incentivar os alunos a 

compreender a beleza do código e sua relevância para a qualidade não é menos importante 

do que implementar a funcionalidade. Entendendo a importância de um programa bem 

estruturado, os alunos passam a valorizar a escrita de código com essa característica. 

Assim como a maioria dos artigos a respeito do assunto, Pyshkin (2011) também 

disserta sobre a escolha da linguagem de programação a ser utilizada nos cursos introdutórios. 

Ele deixa claro que a linguagem selecionada deve ser adequada para ilustrar os conceitos mais 

importantes, como abstração, hierarquia, modularidade. Além disso, a linguagem deve ser 
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amplamente utilizada, de propósito geral, popular e contemporânea. Finalmente, ele considera 

importante que o professor explique aos alunos a razão pela qual optou por utilizar aquela 

linguagem no seu curso. 

Portanto, percebe-se que, além das dificuldades enfrentadas pelos alunos no processo 

de aprendizagem de programação, os professores também precisam lidar com muitos desafios. 

Outro aspecto que deve ser observado é a formação do currículo do curso de Computação, 

para orientar o professor sobre quais assuntos devem ser abordados e quais habilidades dos 

alunos devem ser avaliadas. 

2.3. Currículo e Objetivos de Aprendizagem 

A Ciência da Computação é uma área de conhecimento que passa por mudanças 

constantemente. Novas tecnologias surgem, outras ficam ultrapassadas, e os cursos 

universitários precisam acompanhar essas mudanças, a fim de identificar necessidades de 

atualizações em seus currículos. 

A Association for Computing Machinery (ACM), a maior sociedade de educação em 

Ciência da Computação, juntamente com o Institute of Electrical and Electronics Engineers 

(IEEE), sociedade de educação em engenharia elétrica e eletrônica, divulga relatórios com 

recomendações para currículos de cursos da área de computação.  

O primeiro relatório foi emitido em 1968, apenas pela ACM, e durou bastante tempo, 

só sendo substituído em 2001, data a partir da qual houve a força-tarefa conjunta com o IEEE 

para divulgação de uma nova versão. Após esse, veio outro relatório em 2005, outro em 2008 

e o mais recente foi divulgado em 2013. 

Esse documento mais recente é composto seis capítulos e três apêndices. Neles são 

descritos as partes envolvidas na elaboração do documento; características esperadas para 

alunos graduados em Ciência da Computação; desafios enfrentados pelas instituições que 

fornecem cursos de Computação; e a descrição completa das dezoito Áreas de Conhecimento 

do Corpo de Conhecimento em Ciência da Computação. 

O Quadro 2.1 abaixo mostra todas as Áreas de Conhecimento definidas no documento. 
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Quadro 2.1: Áreas de Conhecimento em Ciência da Computação 

AL – Algorithms and Complexity AR – Architecture and Organization 

CN – Computational Science DS – Discrete Structures 

GV – Graphics and Visualization HCI – Human-Computer Interaction 

IAS – Information Assurance and Security IM – Information Management 

IS – Intelligent Systems NC – Networking and Communications 

OS – Operation Systems PBD – Platform-based Development 

PD – Parallel and Distributed Computing PL – Programming Languages 

SDF – Software Development Fundamentals SE – Software Engineering 

SF – System Fundamentals SP – Social Issues and Professional Practice 
Fonte: ACM (2013) 

 

Esse relatório da ACM foi importante para definir o conceito de Objetivos de 

Aprendizagem. No Apêndice A do relatório, há a descrição minuciosa de cada Área de 

Conhecimento e, para cada uma delas, são listadas as principais disciplinas. Além disso, para 

cada disciplina, são descritos os Objetivos de Aprendizagem, que são as saídas do processo de 

aprendizagem, aquilo que podemos assumir como verdadeiro para um aluno que tenha 

estudado aquele assunto. 

A Área de Conhecimento “Fundamentos do Desenvolvimento de Software” – Software 

Development Fundamentals (SDF), na disciplina “Conceitos Fundamentais de Programação” 

– Fundamental Programming Concepts, apresenta os Objetivos de Aprendizagem mostrados 

no Quadro 2.2, que foram os Objetivos de Aprendizagem considerados nesse trabalho. 

Quadro 2.2: Objetivos de Aprendizagem da disciplina “Conceitos Fundamentais de 

Programação” 

Analisar e explicar o comportamento de programas simples, envolvendo construções básicas 

da programação, como: variáveis, expressões, atribuições, E/S, estruturas de controle, 

funções, passagem de parâmetros e recursão 

Identificar e descrever o uso de tipos de dados primitivos 

Escrever programas que usam tipos de dados primitivos 

Modificar e expandir pequenos programas que usam estruturas de controle e funções 

Projetar, implementar, testar e depurar um programa que use cada um dos seguintes itens: 

computação básica, entrada e saída simples, estruturas de controle e de decisão, definição 

de funções e passagem de parâmetros 

Escrever um programa que use entrada e saída em arquivo para prover persistência entre 

várias execuções 

Escolher estruturas de condição e iterativas apropriadas para uma determinada tarefa 

Descrever o conceito de recursão e fornecer exemplos do seu uso 

Identificar o caso-base e os casos gerais de um problema definido através de recursão 
Fonte: ACM (2013) 
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2.4. Importância do feedback no aprendizado  

Em ambientes educacionais, o feedback é fundamental para melhorar o conhecimento 

e a aquisição de habilidades, assim como para motivar o aprendizado (SHUTE, 2008). O 

feedback formativo é a informação fornecida aos alunos sobre os seus pontos fortes e fracos, a 

fim de melhorar a sua aprendizagem e seu desempenho, e não costuma participar do cálculo 

da nota final do aluno (LILLEY; BARKER, 2007). Em contraste, o feedback somativo, como 

parte de uma avaliação formal, como um exame final ou um trabalho, é considerado no 

cálculo da nota final.  

Parece haver um consenso geral na pesquisa educacional de que o feedback formativo 

é fundamental para a aprendizagem do aluno (BLACK; WILIAM, 1998), e os benefícios do 

feedback formativo têm sido destacados em alunos novatos (MORENO, 2004) (SHUTE, 

2008). Os alunos também parecem valorizar e esperar o feedback (WEAVER, 2006). Dentro 

do contexto do ensino de programação para novatos, Corbett e Anderson (2001) mostraram 

que, para o feedback formativo ser mais efetivo, ele precisa ser imediato e deve apontar para 

passos e características individuais do trabalho do aluno. 

Além desses, diversos outros estudos demonstram a importância do feedback no 

aprendizado de programação, tais como Truong et al. (2005), Singh et al. (2013), Tanaka-

Ishii et al. (2004), Vihavainen et al. (2011), Lee e Ko (2011), Nordquist (2007), Cummins et 

al. (2009), Koulouri et al. (2014), Grandell et al. (2006). A maioria deles descreve o uso de 

uma ferramenta que auxilie no ensino / aprendizagem fornecendo feedback para os alunos.  

Truong et al. (2005) demonstram uma ferramenta de correção automática e feedback 

de exercícios do tipo “preencha o código com o que está faltando”. Para os autores, o 

feedback em tempo útil é um componente vital no processo de aprendizagem, especialmente 

para alunos iniciantes em Tecnologia da Informação, já que muitos ainda não formaram um 

modelo mental eficaz de um computador, que ser usado para construção do conhecimento. No 

entanto, com turmas grandes, fica praticamente impossível para o professor conciliar todas as 

suas atividades com a atenção que precisa ser dada a cada aluno. 

Diante desse cenário, a pesquisa mostrou que a correção e análise automática de 

programas dos alunos tem o potencial de fornecer feedback imediato e, com isso, aumentar a 

eficiência da aprendizagem. Além disso, verificou-se também que ajuda no processo de 

correção e estabelecimento de notas pelo professor, pois permite que o professor possa manter 
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seu foco nas aulas, não tendo que ocupar seu tempo com correção de muitos exercícios. Além 

do momento em que o feedback é fornecido, os autores também destacam a importância do 

tipo de feedback. Durante o aprendizado de programação, é essencial que os alunos tenham a 

oportunidade de praticar em um ambiente onde eles possam obter feedback construtivo e 

corretivo (BEN-ARI, 2001). 

No trabalho de Singh et al. (2013), é descrito um método de fornecimento de feedback 

automático para problemas de introdução à programação. Para que o método seja utilizado, é 

necessário que seja fornecida uma solução-padrão do professor, que possa ser usada como 

parâmetro para avaliação das soluções dos alunos. Além disso, nesse método é preciso 

oferecer como entrada uma lista de possíveis erros dos alunos e suas soluções. Para isso, foi 

necessário definir uma linguagem simples de modelagem de erros em termos de regras de 

correção. Com essas informações, o sistema é capaz de detectar erros e suas possíveis 

correções, fornecendo um retorno daquilo que foi feito errado.  

Os autores do estudo partiram do pressuposto de que em uma tarefa de casa, todos os 

alunos resolvem os mesmos problemas e tiveram as mesmas aulas, portanto os erros tendem a 

seguir um padrão previsível. Isso faz com que seja possível usar uma abordagem de feedback 

baseado em modelo, onde as possíveis correções são definidas por um modelo de erros 

cometidos com frequência pelos alunos em um determinado problema. 

A técnica foi avaliada em um conjunto de milhares de tentativas de alunos do curso de 

Introdução à Programação do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Os resultados 

mostraram que modelos de erros simples podem corrigir, em média, 64% de todas as 

submissões incorretas do conjunto. Dessa forma, os autores acreditam que a técnica pode 

servir de base para a correção de milhares de submissões de códigos, principalmente em 

cursos online. 

Tanaka-Ishii et al. (2004) apresentam um sistema web que provê suporte a cursos de 

introdução à programação, chamado EMMA. Ele provê um ambiente integrado no qual os 

estudantes podem submeter seus exercícios de programação e os professores podem avaliá-

los. O sistema executa automaticamente todos os programas dos alunos, fornecendo diferentes 

conjuntos de entradas para testá-los. Isso permite que os professores possam se concentrar em 

avaliações manuais posteriores. O sistema também permite que os alunos possam testar seus 

programas indefinidamente, antes de submetê-lo, fazendo com que os alunos adquiram 

habilidades de identificar e corrigir seus próprios erros. 
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O sistema também oferece vários métodos de comunicação entre alunos e professores. 

Alunos podem enviar para os professores problemas e questões e receber deles sugestões e 

avaliações. Além disso, resultados bem-sucedidos podem ser compartilhados com todos os 

usuários, de forma que todos os alunos possam ver os resultados de seus colegas. 

Como resultado, verificou-se que o uso do sistema permitiu que os professores 

usassem uma grande quantidade de exercícios (aproximadamente 50). Além disso, percebeu-

se também que a taxa de submissão foram relativamente altas, o que confirma o fato do 

feedback ajudar a manter a motivação dos alunos. Os autores pediram que os 83 alunos 

escrevessem livremente sobre o sistema e as avaliações foram resumidas em função dos 

seguintes aspectos: 

 Sistema web: permitindo que as submissões possam ser feitas a qualquer hora, 

em qualquer lugar; 

 Confirmação: os resultados são confirmados no momento da submissão; 

 Gerenciamento: o estado atual das submissões é fácil de verificar; 

 Feedback: comentários detalhados são muito úteis; 

 Usabilidade: o sistema é fácil de usar e entender. 

A pesquisa desenvolvida por Vihavainen et al. (2011), diferentemente das demais 

apresentadas até agora, não trata de um software para prover feedback, mas sim de uma 

metodologia. Ela define o termo “Aprendizagem Extrema” (Extreme Apprenticeship) como 

sendo uma extensão do modelo de aprendizagem cognitiva. O modelo é baseado em um 

conjunto de valores e práticas que enfatizam o “aprender fazendo” (learning by doing) junto 

com o “feedback contínuo” (continuous feedback) como sendo a forma mais eficiente de 

aprendizado. 

De acordo com os autores, uma das ideias do Extreme Programming (XP, 2013) é 

considerar um grupo de melhores práticas de desenvolvimento de software e levá-las a um 

nível extremo. Por exemplo, para melhorar a qualidade do código-fonte escrito, times de 

desenvolvimento devem ter revisões de código. No Extreme Programming essa prática é 

integrada com uma técnica chamada Programação em Pares (pair programming), onde a 

prática é levada a um nível extremo: o código é escrito sob constante revisão. Os autores 

usaram uma abordagem semelhante no ensino de programação, onde foi construído um 

método baseado no modelo de Aprendizagem Cognitiva. 
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Os seguintes valores são destacados durante as atividades do curso: 

 “Aprender fazendo”: o ofício só é dominado quando há muita prática; 

 “Feedback contínuo”: em duas direções. O aluno recebe feedback do seu 

progresso por parte de seus instrutores, e esses recebem feedback monitorando 

o progresso de seus alunos; 

 “Nenhum compromisso”: as habilidades que devem ser aprendidas são 

praticadas no tempo que for necessário para cada aluno; 

 “Um aprendiz transforma-se em um mestre”: o objetivo final do ensino 

deve ser que o aluno se transforme um dia em um mestre. 

Sobre o feedback contínuo, os autores ressaltam que durante o curso ele foi 

implementado para prover avaliação rápida e um sentimento contínuo de progresso por parte 

dos estudantes. Durante as sessões de exercício, os estudantes recebiam reforço positivo pelos 

instrutores que os acompanhavam, garantindo que eles permanecessem motivados a seguir em 

frente. 

Se um aluno não tivesse nenhuma dúvida durante o exercício, ainda assim o instrutor 

iria até ele para ter certeza de que estava trabalhando na direção correta. Se algum erro fosse 

detectado, o instrutor indicava ao aluno a direção correta através de perguntas ou de feedback 

construtivo. Essa foi a chave do feedback contínuo, tendo em vista que as dicas dadas pelo 

instrutor são essenciais para adquirir bons hábitos de programação e de resolução de 

problemas. Os instrutores não eram autorizados a fornecer soluções diretas para os exercícios, 

pois a ideia principal é dar suporte aos alunos para que eles mesmos possam chegar às 

respostas. 

Além do feedback do instrutor, os exercícios dos alunos passavam por um checklist de 

verificações, permitindo que eles vissem os itens do checklists serem marcados durante a 

avaliação. Os autores perceberam que o checklist teve um papel importante no feedback, pois 

a cada check havia uma comemoração. 

Os autores mostram que o uso da técnica de Aprendizagem Extrema, houve uma 

melhoria na taxa de aprovação dos alunos na disciplina de Introdução à Programação. A 

maioria dos feedbacks recebidos dos alunos indicaram que "aprender fazendo" foi 

considerado muito motivador e recompensador. Uma frase de um aluno anônimo resume os 

resultados positivos dessa abordagem: "A melhor coisa no curso foi a quantidade de 
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exercícios e de grupos de exercícios, além da disponibilidade dos professores. Foi muito 

recompensador estar em um curso onde é possível entender o conteúdo do curso através de 

muito trabalho. Cometer equívocos também ajudou a aprender mais”. 

Outro trabalho relacionado ao feedback é o de Lee e Ko (2011). De acordo com os 

autores, muitos programadores iniciantes enxergam ferramentas de programação como 

autoridades oniscientes e infalíveis sobre o que é certo e errado no código. Este equívoco é 

particularmente prejudicial para iniciantes, que podem ver as mensagens de erro frias e 

concisas de compiladores como um sinal de fracasso pessoal.  

É possível, no entanto, que a atribuição deste fracasso ao computador, em vez de ao 

aluno, pode melhorar a motivação dos alunos para programar. Para testar esta hipótese, o 

trabalho apresenta Gidget, um jogo onde o protagonista robô de mesmo nome é lançado como 

um carácter falível que se culpa por não ser capaz de escrever código corretamente para 

completar suas missões. Os jogadores aprendem programação trabalhando com Gidget na 

depuração do seu código problemático.  

Os resultados demonstraram que ferramentas de programação mais "personificadas" 

podem aumentar a motivação de programadores iniciantes a programar. Mais 

especificamente, foi mostrado que tornar o computador um personagem falante e ingênuo, 

que culpa a si mesmo por erros, traz um efeito positivo no aprendizado de uma linguagem de 

programação textual simples. Também foi constatado que programadores iniciantes sentiam 

vontade de ajudar esse "colega" ingênuo. 

Estes resultados sugerem que a maneira como o feedback de uma ferramenta de 

programação é mostrado aos alunos pode ter um impacto significativo sobre a motivação e o 

sucesso da aprendizagem. 

De acordo com Nordquist (2007), fornecer feedback preciso, significativo e oportuno 

para exercícios de programação pode ser uma tarefa desafiadora. Em sua pesquisa, um 

programa, chamado de autograder, compila e executa o código submetido pelo aluno e 

executa um conjunto de testes escrito pelo professor para validar a correção desse código. 

Ao aluno é atribuída uma nota e fornecido feedback imediato em duas formas 

(resumida e log), e esses resultados são enviados automaticamente para o servidor designado 

pelo instrutor. Os alunos podem executar o autograder a qualquer momento durante o 

desenvolvimento do seu trabalho, e podem submeter código para um mesmo problema várias 
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vezes. Quando o aluno termina e submete o seu código pela última vez, ele pode solicitar a 

solução do instrutor para o exercício, que é fornecida imediatamente pelo sistema. Depois 

disso, o autograder impede novas submissões do aluno para aquele exercício. O autograder 

fornece feedback sem intervenção humana, por isso permite que vários exercícios possam ser 

criados, não tendo o professor que corrigir todos manualmente. 

Ao longo do ano letivo 2006-2007, o autor usou o autograder para ensinar uma turma 

de introdução à programação e três turmas intermediárias de programação. Os alunos de todas 

essas turmas foram convidados para responder de maneira voluntária e anônima a uma 

pesquisa online, e 25 de um total de 47 responderam. Esta pesquisa utilizou a escala Likert de 

1 a 5 e indicou uma resposta global positiva ao autograder. Quando a assertiva foi: "Fixando 

as demais variáveis, se tivesse que escolher entre fazer um curso de programação com ou 

sem a ferramenta autograder, eu iria escolher o curso que tem a ferramenta" a resposta 

média foi 4,54. Dos 20 que responderam a uma pergunta de resposta livre, oito mencionaram 

os benefícios do feedback imediato. 

O feedback descrito no trabalho de Cummins et al. (2009) é diferente dos citados até 

aqui, visto que é fornecido diretamente no código-fonte do aluno. O trabalho registra os 

resultados de uma investigação preliminar para descobrir se o feedback gerado por anotações 

no código-fonte com tags é considerado útil pelos estudantes de introdução à programação. 

De acordo com os autores, esses tipos de anotações criam uma associação com as tags 

utilizadas na Web 2.0. 

Como parte da pesquisa, dois protótipos foram desenvolvidos para suportar a geração 

e disseminação do feedback. O primeiro é um plug-in para o ambiente de desenvolvimento 

Eclipse, que permite aos avaliadores fazer anotações nos projetos dos estudantes. O segundo é 

um sistema de feedback na web, que permite aos alunos e professores visualizarem o feedback 

no formato de tags em um browser. 

Como resultado, apesar de as taxas de respostas ao questionário terem sido baixas 

(poucos alunos responderam o questionário), os dados de uso indicam que a técnica pode ser 

útil. De maneira geral, comentários positivos dos estudantes prevaleceram sobre os negativos 

e essa técnica tem se destacado como uma abordagem interessante e inovadora de avaliação 

de exercícios de programação. No entanto, é necessário mais pesquisa para determinar os 

tipos de tags que devem ser usadas pelos professores. 
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O trabalho de Koulouri et al. (2014) trata de uma abordagem qualitativa de avaliação 

de um curso de introdução à programação. Na pesquisa, foram investigados os efeitos de três 

fatores no aprendizado de programação: a escolha da linguagem de programação, treinamento 

em resolução de problemas e o uso de feedback formativo.  

De acordo com os autores, os resultados da pesquisam indicam que a escolha da 

linguagem a ser utilizada tem impacto no desenvolvimento de habilidades de programação 

dos estudantes. É feita uma comparação entre as linguagens Java e Python, e demonstra-se 

que Python facilitou o aprendizado de conceitos e estruturas fundamentais de programação. 

 Os autores argumentam que o objetivo de um curso introdutório de programação não 

é ensinar a linguagem por si mesma, mas sim ensinar os conceitos básicos de programação, 

melhorar o pensamento algorítmico e preparar os estudantes para as demais fases do curso. 

Embora seja reconhecido o valor de Java, é observado que a linguagem Python é mais 

adequada para um módulo introdutório e pode prover a base necessária para que os alunos 

possam aprender a linguagem Java em um segundo momento. 

Sobre o treinamento em resolução de problemas, Koulouri et al. (2014) citam que os 

resultados da pesquisa mostraram que desenvolver a capacidade de pensar e resolver 

problemas antes de ensinar a programar proporcionou uma melhora no aprendizado. De 

acordo com os autores, uma possível explicação pode estar no fato de, normalmente, os 

programadores iniciantes tendem a começar a codificar sem nem mesmo pensar no problema. 

Assim, a apresentação de técnicas de solução de problemas fez com que os alunos 

pudessem encarar os problemas de maneira algorítmica, dividi-los em partes e somente depois 

partir para a codificação da solução. Dessa forma, os autores recomendam que alunos de 

introdução à programação sejam apresentados a técnicas de análise e solução de problemas, 

antes mesmo de serem apresentados aos detalhes da linguagem de programação. Isso serve 

para que o aluno possa separar claramente a solução do problema de sua implementação em 

uma linguagem específica. 

No que diz respeito ao uso do feedback formativo, os autores mostram que foi dada a 

opção aos alunos de usar um sistema que indicasse os erros de seus programas. Havia uma 

previsão de que esse grupo de alunos teria melhores notas do que um grupo para o qual não 

foi dada essa opção. No entanto, os autores relatam que essa hipótese não se confirmou e 

avaliam as possíveis causas desse resultado.  
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Em primeiro lugar, verificou-se que a participação nesse sistema foi baixa. Os autores 

avaliam que isso aconteceu porque utilizar o sistema não afetava a nota final da disciplina, e 

que estudantes tem a tendência de só participar de atividades que possam auxiliar na nota 

final. O segundo motivo estaria relacionado com a natureza do feedback fornecido pelo 

sistema. De acordo com os autores, a literatura deixa claro que para o feedback prover 

benefícios, várias questões devem ser levadas em conta: se ele é automático, instantâneo, se é 

para cada linha do código, ou para o código todo, dentre outras. Com isso, os autores 

concluem que é preciso observar a quantidade, natureza e o momento em que o feedback é 

fornecido para que ele seja efetivo e traga melhorias ao aprendizado. 

O trabalho de Grandell et al. (2006) também trata do uso da linguagem Python para o 

curso de introdução à programação. Os autores demonstram que o uso da linguagem é 

apropriado, pois possui muitas características que facilitam tanto o ensino quanto o 

aprendizado: possui uma sintaxe simples, proporciona feedback imediato, é fácil de usar e tem 

requisitos mais rigorosos quanto à identação correta do código. Além disso, o interpretador 

torna possível uma demonstração rápida e interativa dos conceitos utilizados no programa e 

oferece um feedback imediato e compreensível dos erros cometidos. 

2.5.  Considerações Finais 

Este capítulo tratou dos constructos desta pesquisa. Primeiramente, mostrou-se o 

contexto e a situação do ensino de programação, sendo apresentadas as principais dificuldades 

e a relação delas com o abandono de alunos do curso de Computação. Além disso, foram 

apresentados os principais aspectos relacionados ao aprendizado de programação 

identificados na literatura. Mostrou-se um pouco de como os alunos aprendem, quais as 

estratégias que melhor funcionam e quais mecanismos são mais utilizados.  

Ainda, foram mostrados os aspectos relacionados ao ensino dessa disciplina, onde 

foram apresentadas as principais dificuldades dos professores, tais como: turmas grandes e 

heterogêneas, necessidade de fornecer feedback e acompanhamento individualizado; manter 

os alunos motivados. Destacou-se, também, a importância do currículo do curso de 

computação e a noção de objetivos de aprendizagem. Finalmente, foram apresentadas 

evidências que demonstram a importância do feedback para o processo de aprendizagem de 

programação. 
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Capítulo 3  
 

Trabalhos Relacionados 

Nesse capítulo, são avaliados trabalhos semelhantes ao desenvolvido nessa pesquisa. 

O objetivo é apresentar outras ferramentas utilizadas no ensino / aprendizagem de 

programação, que possuam mecanismos de correção automática (ou semiautomática) de 

exercícios. Nesse sentido, a pergunta que se buscou responder foi: 

Quais são as ferramentas desenvolvidas no meio acadêmico para auxiliar no ensino / 

aprendizagem de programação que possuem mecanismos de correção automática (ou 

semiautomática) de exercícios? 

Os trabalhos apresentados aqui foram selecionados, inicialmente, a partir da revisão 

sistemática realizada por Aureliano e Tedesco (2012) sobre ensino-aprendizagem de 

programação para iniciantes. Essa revisão sistemática fez uma análise de artigos publicados 

em dois importantes eventos nacionais - Simpósio Brasileiro de Informática na Educação 

(SBIE) e o Workshop de Informática na Escola (WIE) - no período de 2002 a 2011. 

Buscou-se, dentre os artigos estudados por Aureliano e Tedesco (2012), trabalhos que 

tratassem de ferramentas cujo propósito fosse auxiliar no ensino / aprendizagem de 

programação. Em um segundo momento, foram feitas buscas por artigos que descrevessem 

ferramentas com correção de exercícios nas bibliotecas digitais do IEEE
1
 e da ACM

2
.  

Nessa busca, foram utilizadas palavras-chave como learning, programming e 

assessment e o critério foi que elas estivessem no título, no abstract ou nas palavras-chave do 

artigo. Optou-se por não utilizar nenhuma palavra-chave que fizesse menção ao fato de 

avaliação ser automática, pois também tínhamos interesse em ferramentas que fossem 

parcialmente automatizadas e não queríamos que a busca as excluísse. 

Em seguida, foi feita a leitura do título e do abstract de todos os artigos. Nesse passo, 

foram descartados os artigos que não se encaixavam no contexto dessa pesquisa. Dos artigos 

restantes, foi feita a leitura completa do trabalho, a fim de identificar se descreviam 

ferramentas semelhantes àquela a ser desenvolvida nesse trabalho. Dessa maneira, foram 

                                                           
1
 http://ieeexplore.ieee.org/ 

2
 http://dl.acm.org/ 
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selecionados 19 artigos ao final do processo. Dentre esses artigos, quatro tratam de revisões 

da literatura sobre o tema e 15 descrevem ferramentas.  

3.1. Análise dos trabalhos 

Nessa seção serão analisados os trabalhos que descrevem as 15 ferramentas 

selecionadas no processo de busca descrito acima. Cada uma das 15 ferramentas será estudada 

respondendo-se as perguntas listadas abaixo. Além disso, será feita uma comparação entre 

elas com base nas respostas obtidas. 

 P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? 

 P#2: Possui avaliação automática ou semiautomática de programas? 

 P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? 

 P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? 

 P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

 P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? 

 P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? 

 P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? 

 P#9: Permite integração com outras ferramentas? 

 P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? 

Antes da análise das ferramentas, serão apresentadas as revisões da literatura sobre 

ferramentas de avaliação automática, a fim de contextualizar a discussão. 

3.1.1. Contexto 

Os exercícios e as questões de programação são considerados elementos essenciais da 

Engenharia de Software e da Educação em Ciência da Computação. A avaliação desses 

exercícios normalmente faz com que seja necessário muito esforço e tempo por parte dos 

professores (DOUCE, 2005). Além disso, conforme destacado em Pieterse (2013), 

programação é um disciplina que exige muita prática e muitos exercícios, sendo importante 

também fornecer feedback formativo aos alunos em tempo hábil. 

 Considerando a existência da necessidade de feedback e o fato de que turmas de 

introdução à programação, geralmente, possuem muitos alunos, é importante que o professor 

possa usar mecanismos que o auxiliem nesse processo. 
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O trabalho de Douce (2005) traz uma revisão da literatura relacionada à avaliação 

automática de exercícios de programação. Apesar de ter sido realizada em 2005, o artigo é 

interessante, pois divide as ferramentas em função do momento em que foram construídas, 

categorizando-as em “gerações”.   

De acordo com o autor, a primeira geração começou na década de 1960 com o uso de 

programas que avaliavam programas escritos em linguagem de máquina em cartões 

perfurados. Naquela época, esse tipo de avaliação era muito positiva, já que possibilitava 

melhor uso de recursos computacionais escassos. Além disso, começaram a surgir, nessa 

geração, mecanismos de detecção de plágio, e preocupação com a segurança da ferramenta 

avaliadora (proteção contra programas maliciosos). 

A segunda geração, conforme Douce (2005), teve início no fim da década de 80 e 

início da década de 90. Ela se preocupou em tornar os sistemas de avaliação mais fáceis e 

práticos de usar, tornando-os ferramentas com interface de linha de comando. Assim como a 

primeira geração, o foco continuou sendo a avaliação da corretude do programa, mas alguns 

sistemas também passaram a se preocupar com aspectos como complexidade, eficiência no 

uso da CPU, etc. Dessa geração, algumas ferramentas de destaque acadêmico foram: ASSYST, 

BOSS e Ceilidh. 

A terceira geração é caracterizada pela presença de sistemas web e começa por volta 

do ano 2000. Nessa geração, as interfaces dos sistemas passam a ser mais sofisticadas, 

deixando de ser “linha de comando” e se tornando interfaces gráficas. O uso da web se torna 

maior e novos mecanismos de verificação e correção passam a ser explorados nessa geração. 

Os principais sistemas dessa geração, de acordo com o autor, são: CourseMarker (uma 

evolução do Ceilidh), BOSS (uma evolução da versão anterior) e ASAP. O autor também 

ressalta que nessa geração, algumas pesquisas apontam para a necessidade da avaliação 

manual, em conjunto com a avaliação automática. 

Outra revisão da literatura sobre ferramentas de avaliação automática de exercícios de 

programação foi conduzida por Ihantola et al. (2010). Com base na revisão feita por Douce 

(2005), Ihantola et al. (2010) conduziram uma revisão sistemática cujo objetivo era responder 

a seguinte pergunta: “Quais são as características dos sistemas de avaliação automática 

reportados na literatura após o ano de 2005?”.  
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Nos resultados, eles deixam claro que os sistemas são citados, mas o foco está voltado 

para a apresentação de suas características. Na avaliação dos resultados, eles dividem nos 

seguintes tópicos: 

 Linguagens de programação: Apesar de alguns sistemas serem independentes 

de linguagem, a maioria deles é voltada à linguagem Java, e alguns poucos a 

C++ e Pascal; 

 Sistemas de gestão do aprendizado: O interesse na integração com esses 

tipos de sistemas vem aumentando, especialmente com o sistema Moodle. Um 

dos argumentos para essa integração é o fato de evitar que seja necessário 

implementar toda a gestão do curso. Os autores acreditam que há mais pontos 

positivos do que negativos nessa integração; 

 Definição de testes: A metodologia de avaliação mais comum é a análise do 

funcionamento do código do aluno. Essa avaliação pode ser feita com soluções 

próprias ou com soluções de mercado. Quando é utilizada solução própria, a 

mais comum é a comparação de saídas do programa do aluno com uma saída-

resposta; 

 Submissões: De acordo com os autores, a prática é essencial para o 

aprendizado de programação, e deve haver espaço para erros de maneira que o 

aluno aprenda com eles. No entanto, o número de submissões deve ser 

controlado, para evitar que alunos adotem estratégias de tentativa e erro, ao 

invés de pensarem no erro de sua solução; 

 Possibilidade de avaliação manual: Os autores ressaltam que é uma boa ideia 

combinar os dois tipos de avaliação: automática e manual. O uso de tutores que 

auxiliem o professor pode melhorar o feedback aos alunos. Outra opção seria a 

ferramenta permitir que o professor possa verificar a correção automática e 

modifica-la com sua avaliação manual; 

 Segurança: Nesse item, é destacado que o servidor que executa os códigos dos 

alunos precisa estar preparado para lidar com códigos maliciosos, para evitar 

que seja feita alguma tentativa de ataque à maquina. 

 Distribuição e disponibilidade: Os autores perceberam que a maioria das 

ferramentas não é open-source e não está disponível para download. 

Normalmente, as ferramentas só se aplicam no contexto de uma única 

universidade. 
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Outra revisão da literatura, feita por Pieterse (2013), analisou ferramentas de avaliação 

de cursos de programação e destacou os principais fatores de sucesso nelas identificados: 

qualidade das avaliações, formulação clara das tarefas, dados de teste bem escolhidos, bom 

feedback, submissões ilimitadas, habilidades de teste, e suporte adicional. 

No que diz respeito à qualidade das avaliações e formulação clara das tarefas, Pieterse 

(2013) ressalta que uma grande parte do sucesso de um curso de introdução à programação 

está na elaboração de avaliações de boa qualidade. Quando a correção é feita manualmente, 

ainda há espaço para compensar falhas na elaboração dos exercícios, concedendo pontos a 

soluções criativas. No caso de avaliações automáticas, isso não é possível, por isso elas devem 

ser bem especificadas, de maneira que não possuam ambiguidades. 

Sobre a escolha dos dados de teste, Pieterse (2013) aponta que o projeto dos casos de 

teste que serão aplicados à solução do aluno deve ser cuidadoso, de maneira que proporcione 

uma ampla cobertura de situações. Além disso, é importante que eles não façam com que um 

programa errado gere uma saída correta, proporcionando ao aluno a ilusão de que 

desenvolveu a solução corretamente. O autor ressalta que muitas vezes a geração desses testes 

é tão ou mais trabalhosa do que a própria solução-resposta. 

Quanto ao fator de sucesso relacionado ao feedback, Pieterse (2013) deixa claro que 

quando os estudantes sabem exatamente quais erros cometeram em seus códigos, eles podem 

aprender melhor com esses erros. Nesse sentido, é ressaltada a importância do feedback 

formativo, como um ingrediente chave para o desenvolvimento e aprendizagem do aluno. No 

que diz respeito a submissões ilimitadas, o autor destaca que é importante que o aluno possa 

tentar várias vezes, de maneira que, a cada vez que submete seu código, possa verificar seus 

erros e consertá-los. No entanto, deve-se tomar cuidado para que o aluno não passe a realizar 

o método de tentativa e erro, quando não reflete sobre seus erros. 

Sobre habilidades de teste, Pieterse (2013) deixa claro que o uso de avaliação 

automática combinado com treinamento adequado de técnicas de teste faz com que os alunos 

aprendam a programar de maneira mais profissional, priorizando soluções robustas a soluções 

rápidas e pouco elegantes. Por fim, sobre o suporte adicional, o autor constata que, diante das 

pesquisas, ainda há necessidade de suporte extra para os alunos. Isso pode ser feito através de 

tutores ou até mesmo de um acompanhamento mais de perto pelos professores. 
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Assim, percebe-se que esses três trabalhos descrevem bem o contexto no qual as 

ferramentas de avaliação automática estão inseridas. Além disso, classificam-nas e descrevem 

suas principais características, assim como alguns desafios. 

3.1.2. Descrição e análise das ferramentas 

Nessa seção, cada ferramenta será descrita em função de suas principais características 

e diferenciais. Para cada uma delas, será apresentada uma tabela com as respostas aos 

questionamentos levantados no início da seção 3.1. Considerando que apenas alguns trabalhos 

contêm figuras, serão apresentadas imagens das interfaces das ferramentas, para que se possa 

entender como elas são construídas e formar um parâmetro de comparação.  

Todas as respostas foram extraídas através da leitura dos trabalhos que descrevem os 

sistemas. Em alguns casos, apesar da leitura minuciosa do artigo, não foi possível encontrar 

informações que servissem para definir qual a resposta para uma determinada pergunta. 

Nesses casos, quando o autor não deixa claro se o sistema tem determinada característica, 

optou-se por responder as perguntas com “não”. 

eGrader  

A ferramenta eGrader é descrita no trabalho de Alshami e Elnagar (2011). De acordo 

com os autores, o sistema avalia de maneira eficiente e precisa código Java utilizando análise 

dinâmica e estática. A análise dinâmica é feita utilizando o framework JUnit. Esse framework 

não só facilita a análise dinâmica, como também torna flexível a geração de testes dinâmicos 

para diferentes tipos de problemas. 

A análise estática do código, que não é muito frequente nos sistemas de avaliação, 

consiste de duas partes: a similaridade estrutural, que é baseada na representação do programa 

em formato de grafo, e a qualidade, que é medida através de métricas de software. A 

representação em forma de grafo é baseada nas técnicas Control Dependence Graphs (CDG) 

e Method Call Dependencies (MCD), que constroem o grafo utilizando a árvore sintática 

abstrata do código. 

A estrutura, as métricas e a posição das estruturas de controle do software são 

especificadas através da representação em formato de grafo. Dessa especificação é extraído 

um código numérico que recebe o nome de Identification Pattern. O resultado da análise 
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estática é a saída do processo de comparação entre o Identification Pattern do aluno com os 

Identification Patterns dos modelos gerados pelo professor. 

A ferramenta possui três componentes: Grading Session Generator, Source Code 

Grader e Reports Generator. Resumidamente, o primeiro componente é o responsável pela 

geração de “exercícios”, o segundo pela correção e o terceiro por fornecer análise gráfica e 

estatística tanto para o professor quanto para o aluno. O Quadro 3.1 abaixo demonstra as 

respostas a cada uma das perguntas para essa ferramenta. 

Quadro 3.1: Avaliação da ferramenta eGrader 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Apenas avaliação 

automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, a linguagem 

Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Feedback e 

relatórios para 

alunos e 

professores 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Sim 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
NooLab 

 
O sistema NooLab é descrito no trabalho de Hunter et al. (2013). De acordo com os 

autores, o sistema provê um ambiente para o aprendizado de programação através da 

linguagem Javascript, além de usar também pseudocódigo. Ele tem sido utilizado na Kingston 

University desde 2010. 

A ferramenta apresenta conteúdo teórico para o aprendizado aliado com uma área na 

qual os alunos podem executar pequenos códigos Javascript. Além disso, possui códigos-

exemplo, imagens, vídeos e questões no formato quiz. Nesse ponto, ela é bastante diferente 

das demais ferramentas pesquisadas nesse trabalho, pois poucas integram aulas com 

exercícios. A Figura 3.1 demonstra a interface do sistema vista pelo aluno. 
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Figura 3.1: Interface do sistema NooLab 

 
Fonte: (HUNTER et al., 2013) 

 

De acordo com os autores, o sistema foi estendido para coletar dados sobre a 

navegação passiva dos estudantes e suas interações com o ambiente de aprendizagem. 

Também são registradas em log as interações ativas e seus resultados, sendo detalhada no 

estudo cada uma das variáveis que são observadas. 

O sistema também possui um módulo no qual o aluno pode visualizar seu progresso 

através de um gráfico de exercícios em função do tempo. Além disso, o artigo demonstra o 

módulo de gamification da ferramenta, no qual o aluno pode ganhar medalhas de acordo com 

o seu desempenho. Os autores destacam também que há um módulo de detecção de plágio, 

para evitar que alunos copiem soluções de outros colegas. Esse artifício também está presente 

em algumas outras ferramentas desse tipo. O Quadro 3.2 abaixo apresenta as respostas a cada 

uma das perguntas para essa ferramenta. 
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Quadro 3.2: Avaliação da ferramenta NooLab 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Apenas avaliação 

automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, a linguagem 

Javascript 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Feedback e 

relatórios para 

alunos e 

professores 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Sim 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

AutoLEP 

O trabalho de Tiantian et al. (2009) descreve o sistema AutoLEP. Trata-se de um 

ambiente de aprendizado e avaliação automática de programação. De acordo com os autores, 

ele difere de outros sistemas principalmente porque adota um mecanismo de correção 

inovador. O AutoLEP tem sido usado nos cursos de introdução à programação com a 

linguagem C desde 2004 no Harbin Institute of Technology, na China.  

A correção é feita combinando-se análise estática com testes dinâmicos para analisar 

os programas dos alunos, de maneira que seja possível avaliar não só os resultados dos testes 

como também as estruturas utilizadas no programa. Outra característica destacada pelos 

autores é a capacidade do sistema de fornecer notas razoáveis para programas com erros 

lógicos ou sintáticos.  

O sistema é composto por quatro módulos: um Delivery Agent, que serve para que o 

aluno possa submeter seu código, após a devida autenticação com login e senha; um Static 

Analysis Marker, que atribui uma pontuação ao código do aluno através da comparação com 

um código modelo desenvolvido pelo professor; um Dynamic Testing Marker, responsável 

por testar os programas dos alunos através de um conjunto de dados de teste e por corrigir 

eventuais avaliações imprecisas do analisador estático; e um Server Controller que é o centro 

de controle da aplicação e faz o gerenciamento de papéis, dados de teste, alunos, etc. 
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De acordo com os autores, o sistema provê feedback instantâneo e detalhado. Assim 

que submete o código, o aluno pode visualizar: os erros de sintaxe que tenham cometidos; se 

o programa passou pelo teste dinâmico com os dados de teste; e a análise semântica, que 

descreve os resultados da comparação do código do aluno com o código modelo. As respostas 

a cada uma das perguntas para essa ferramenta são exibidas no Quadro 3.3 abaixo. 

Quadro 3.3: Avaliação da ferramenta AutoLEP 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Apenas avaliação 

automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, a linguagem 

C 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Feedback para 

alunos  

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 
ExamGen 

O sistema ExamGen é apresentado no trabalho de Rhodes et al. (2004). Ele foi 

construído na Queensland University of Technology para auxiliar professores na avaliação de 

turmas grandes, com mais de 250 alunos. De acordo com os autores, as vantagens da 

ferramenta são: possibilidade de desenvolver e manter um banco de testes unitários, geração 

automática de exercícios, correção rápida e possibilidade de testar uma grande quantidade de 

dados. 

Trata-se de uma ferramenta desktop com interface gráfica desenvolvida em Java. O 

trabalho descreve apenas duas principais funcionalidades do sistema: adicionar questões e o 

processo de gerar exercícios. Os exercícios no ExamGen podem ser compostos por questões 

de múltipla escolha ou de resposta curta ou os dois tipos. No que diz respeito ao tipo de 

questão de múltipla escolha, definem-se o enunciado, o número de alternativas, as alternativas 

e uma possível justificativa. Ao finalizar a geração do exercício, o professor pode editar a 

página HTML que é gerada, para incluir mais informações, se assim desejar. 
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Os autores também destacam que o professor pode associar imagens às questões, de 

maneira que sejam explorados a compreensão e o conhecimento dos alunos, com gráficos ou 

diagramas para que o aluno os explique. A ferramenta também permite que sejam criados 

links entre questões, para que elas sejam sempre usadas juntas em um exercício, a fim de 

explorar um conhecimento de maneira mais detalhada. 

Percebe-se que diferentemente dos demais sistemas, esse não possui questões com 

submissão de código. No entanto, traz aspectos interessantes do uso de questões abertas e de 

múltipla escolha. Além disso, os autores relatam que muitos professores gostaram de poder 

utilizar um banco de questões do sistema para gerarem seus exercícios. O Quadro 3.4 abaixo 

apresenta as respostas a cada uma das perguntas para essa ferramenta. 

Quadro 3.4: Avaliação da ferramenta ExamGen 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Apenas avaliação 

automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, a linguagem 

C 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Feedback para 

alunos  

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

CourseMarker 

Conforme descrito na seção 3.1.1, o CourseMarker é uma evolução de um outro 

sistema bastante conhecido na literatura, o Ceilidh. Em Higgins et al. (2005), os autores 

descrevem o projeto, a implementação e o uso da ferramenta na University of Nottingham. 

De acordo com os autores, o sistema Ceilidh foi desenvolvido em 1988, mas tinha uma 

série de restrições: não funcionava em rede, os alunos precisavam utilizar a máquina servidora 

para fazer logon, não tinha nenhuma interface gráfica, e só executava em ambiente Unix. 

Ainda assim, a ferramenta foi instalada em cerca de 300 instituições ao redor do mundo. Esse 

era o cenário quando o CourseMarker foi inicialmente criado em 2001. 
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Seu objetivo era ser um substituto do Ceilidh que tratasse de todas as restrições do 

sistema anterior. Durante seu desenvolvimento, os criadores do CourseMarker aproveitaram 

para fazer uma reengenharia do sistema, desenvolveram um sistema modularizado, flexível e 

de fácil manutenção. Em função da necessidade de portabilidade para diversos ambientes, 

optou-se por construir a aplicação utilizando a linguagem Java. 

O sistema é dividido nos seguintes subsistemas:  

 Armazenamento: guarda tudo que foi submetido pelos alunos e as respectivas 

correções, inclusive podendo usar o material para fins de detecção de plágio;  

 Auditoria: responsável por registrar todas as operações no sistema e guarda-las em 

formato de log; 

 Curso: responsável por guardar todos os arquivos referentes a um exercício; 

 Login: cuida da autenticação dos usuários e do carregamento dos perfis quando o 

usuário realiza login na aplicação; 

 Marcação: responsável por corrigir os programas dos alunos e atribuir pontuações; 

 Submissão: responsável por receber os arquivos dos alunos e invocar os demais 

módulos para realizar as correções e guardar as informações. Além disso, controla o 

número de submissões; 

 Ceilidh: recebeu esse nome em homenagem à versão anterior, permite a comunicação 

entre todos os subsistemas. 

A interface do sistema exibe algumas funções e materiais disponíveis para o aluno. 

Vale ressaltar que o CourseMarker também permite exibir informações teóricas para os 

alunos, como anotações de aula. Essa é uma característica encontrada em alguns poucos 

sistemas dessa natureza.  

A Figura 3.2 demonstra a tela principal do sistema para o aluno. Em (1), é possível 

visualizar o menu com as funcionalidades disponíveis para os alunos; em (2) é exibido o 

menu de navegação de exercícios e anotações de aula; em (3) é exibido o detalhamento do 

que for selecionado em (2). 
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Figura 3.2: Interface principal do CourseMarker para o aluno 

 
Fonte: (HIGGINS et al., 2005) 

 

De acordo com os autores, o CourseMarker dá suporte para as linguagens de 

programação Java e C++. Sobre a forma como o sistema realiza as correções, os autores 

explicam que inicialmente os alunos devem ler as especificações atentamente. Em seguida, os 

alunos podem obter uma solução skeleton fornecida pelo professor, que nada mais é do que 

um código parcialmente feito, com apenas algumas partes, para que o aluno continue.  

Depois disso, os alunos devem desenvolver sua solução e testá-las exaustivamente 

para verificar seu comportamento. Após esse passo, os alunos submetem suas soluções no 

CourseMarker, que repassa para o módulo de correção para análise. Finalmente, o aluno 

recebe feedback e sua nota. Os autores destacam que o sistema permite a submissão 

indefinidas vezes, porém isso pode ser configurado pelo professor. 

O feedback é apresentado ao aluno em formato de uma árvore contendo nós referentes 

a cada um dos tipos de avaliação que foram feitas no código do aluno. O corretor faz seu 

trabalho verificando aspectos de compilação, tipografia (identação correta, tamanho de 

variáveis, etc.), testes dinâmicos (arquivos de entrada), características específicas (presença de 

determinados construtores). Além disso, o professor também pode escrever para o aluno como 

forma de repassar seu feedback. O CourseMaker parece ser uma ferramenta bastante 

completa. O Quadro 3.5 abaixo apresenta as respostas a cada uma das perguntas para essa 

ferramenta. 
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Quadro 3.5: Avaliação da ferramenta CourseMaker 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Apenas avaliação 

automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, as linguagens 

C++ e Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Sim 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

AMAO 

O trabalho de Pontes e Miranda (2013) descreve o desenvolvimento e as 

características da ferramenta AMAO, um ambiente online de auxílio à correção e resolução de 

avaliações de programação. Conforme descrito no trabalho, o AMAO possui duas visões 

diferentes de usuário: uma para o professor e outra para o aluno. Em linhas gerais, o sistema 

possui a seguinte forma de funcionamento: na visão do professor, são incluídas as questões de 

programação no Banco de Questões. Para tal, o professor deve primeiro definir ou criar (caso 

não exista) o tipo em que a questão incluída se enquadra, permitindo assim uma fácil 

categorização destas questões.  

O próximo passo é informar os dados, enviar os códigos fonte e os arquivos de entrada 

que serão testados para a questão adicionada. Em seguida, é preparada a avaliação de uma 

turma, definindo informações sobre a data de inicio e término, e sendo escolhidas as questões 

que estarão presentes nela. O professor pode selecionar especificamente uma que deseje 

utilizar ou pode usar filtros para obter alguma questão dentre as armazenadas no sistema que 

se enquadre nos critérios estabelecidos. Os filtros são baseados nos tipos de questões criados 

anteriormente.  

Quando a data da avaliação expira, o professor pode consultar a avaliação realizada 

por cada aluno, ver suas respostas e implementação da programação de cada questão e, se 

achar necessário, alterar a nota e deixar notas de revisão para cada estudante. Vale ressaltar 
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que as questões presentes no Banco de Questões podem ser editadas e utilizadas em novas 

avaliações, inclusive por diferentes professores.  

Já na visão do aluno, é possível visualizar diversas listas de avaliações: as futuras, as 

que estão dentro do prazo e que ainda não foram iniciadas, as já iniciadas e as já concluídas. 

Para começar uma avaliação, o aluno seleciona a que deseja na lista de avaliações disponíveis. 

Em seguida, ele escolhe qual questão de sua avaliação deseja responder primeiro. Para 

responder uma questão, o aluno deve enviar seus arquivos fonte e, se for o caso, escolher as 

respostas das opções de múltipla escolha presentes.  

Uma vez que este passo é concluído, solicita-se corrigir a programação, para que o 

aluno possa ter um feedback instantâneo do resultado da correção automática da parte de 

questões de programação. O restante das correções, como a parte de múltipla escolha e a 

discursiva, o aluno só terá acesso depois de a avaliação ser encerrada. 

O trabalho não menciona se há gráficos ou relatórios estatísticos para o professor, 

detalhando apenas o feedback que é fornecido ao aluno quando da correção automática das 

questões de implementação. O Quadro 3.6 abaixo lista as respostas a cada uma das perguntas 

para essa ferramenta. 

Quadro 3.6: Avaliação da ferramenta AMAO 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Semiautomática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, linguagem 

C++ 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Sim: submissão de 

código, múltipla 

escolha e questões 

abertas 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Sim 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Sim 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Checkpoint 

O trabalho de English (2006) descreve o sistema Checkpoint, um ambiente integrado 

de avaliação automática desenvolvido na linguagem Java. O sistema lida com exercícios e 
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exames formais baseados em um conjunto de diferentes tipos de questões, incluindo questões 

de resposta escrita livre.  

As avaliações criadas no sistema podem ser exercícios, que podem ser configurados 

para permitirem múltiplas tentativas, ou exames formais, que tem limites de tempo e são 

restritos a uma única tentativa. O professor pode configurar a data de término de um exercício 

e, eventualmente, configurar datas diferentes para alunos diferentes, para contemplar alunos 

com mais dificuldades. 

As questões podem ser de múltipla escolha, de preenchimento de frases ou de resposta 

livre escrita. Quando se trata de uma questão de código-fonte, a correção é feita de maneira 

imediata e os resultados são exibidos ao aluno. Além disso, o sistema permite que o professor 

possa modificar uma correção automática, de acordo com seus critérios. As questões de 

código se restringem à linguagem Java. 

 Na elaboração dos exercícios, o professor pode optar por criá-los com questões 

escolhidas pelo sistema de maneira aleatória, e também fazer com que as ordens sejam 

alteradas para cada aluno, para tentar dificultar o plágio. No que diz respeito a relatórios, os 

professores podem visualizar tabelas com os resultados dos alunos e podem aumentar o 

detalhe das informações para analisar os alunos individualmente. Os alunos têm acesso a 

todas as informações relativas às correções de seus exercícios. 

O sistema também permite que as questões sejam armazenadas em um banco de dados 

e que possam ser aproveitadas em outros exercícios. O Quadro 3.7 abaixo apresenta as 

respostas para as perguntas no contexto dessa ferramenta. 
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Quadro 3.7: Avaliação da ferramenta Checkpoint 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Semiautomática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, linguagem 

Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Sim: submissão de 

código, múltipla 

escolha, 

preenchimento de 

frases e questões 

abertas 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Sim 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Sim 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

BOSS 

O trabalho de Joy et al. (2005) descreve o sistema BOSS, um sistema de submissão 

online, que já passou por diversas versões e cujo objetivo é facilitar a submissão e o 

processamento de exercícios de programação. De acordo com os autores, ele provê suporte a 

uma ampla variedade de tipos e estratégias de exercícios, garantindo máximo suporte a alunos 

e professores. 

Os autores descrevem o processo de avaliação do código-fonte do aluno como sendo 

dividido nas seguintes etapas: avaliação da corretude, avaliação do estilo e avaliação da 

autenticidade. A primeira diz respeito ao grau de concordância do programa com sua 

especificação; a segunda descreve os atributos que o programa deve ter para ser avaliado 

como bem escrito; a terceira trata de aspectos de verificação de plágio. 

O BOSS avalia a corretude com a aplicação de testes automáticos e dois paradigmas 

são aplicados. O primeiro paradigma define entradas e saídas como arquivos de dados e um 

teste é construído especificando-se as saídas esperadas para determinadas entradas. Um script 

pode ser incorporado para fazer um processamento na saída após a aplicação do teste.  

O segundo paradigma utiliza testes com o JUnit. Neste caso, a entrada e a saída são 

especificadas como objetos Java e um teste é construído através da especificação de um 

método a ser executado, recebendo o objeto de entrada como argumento e retornando o objeto 

de saída esperado. Este paradigma tem a vantagem de compatibilidade com ambientes de 
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desenvolvimento que suportem os testes JUnit, além de ser consistente com as metodologias 

de desenvolvimento clássicas e ágeis. 

A avaliação de métricas subjetivas e difíceis de serem julgadas de maneira automática 

deve ser feita manualmente pelo professor. No entanto, a ferramenta é capaz de contabilizar 

algumas métricas (tais como número de comentários, número de métodos abstratos, etc.) e 

informar ao professor para que ele possa fazer a correção desses aspectos subjetivos.  

O trabalho apresenta os dois módulos, do aluno e do professor. O módulo do aluno 

basicamente permite que o aluno visualize as especificações dos exercícios e que ele submeta 

seus programas. Os autores destacam que, assim como em vários outros sistemas dessa 

natureza, o aluno pode testar seu programa sem submetê-lo para verificar seu funcionamento. 

Já o módulo do professor é mais completo, com mais funções, para analisar as submissões do 

aluno, verificar plágios, publicar notas, verificar métricas adotadas, dentre outras. 

Os autores descrevem detalhadamente a arquitetura do sistema e o funcionamento de 

cada módulo. Além disso, relatam os resultados obtidos com o uso do sistema na University 

of Warwick nos anos de 2004 e 2005. O BOSS recebeu uma grande quantidade de submissões, 

sem nenhuma falha de disponibilidade ou de segurança. É feita também uma análise da 

usabilidade do sistema, na qual os alunos destacaram que o sistema foi fácil de usar, enquanto 

que alguns professores o consideraram difícil. Os autores acreditam que isso se deve à 

quantidade de funcionalidades disponíveis ao professor. 

As respostas para as perguntas no contexto dessa ferramenta são exibidas no Quadro 

3.8 abaixo. 
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Quadro 3.8: Avaliação da ferramenta BOSS 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Semiautomática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, mas os 

autores não relatam 

quais linguagens, 

citam apenas a 

linguagem Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não, apenas 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Não 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

OASIS 

O trabalho de Guo et al. (2010) descreve a ferramenta OASIS – Online Automated in-

class Instant Assessment System. De acordo com os autores, o sistema foi desenvolvido para 

ser um ambiente inovador de aprendizado para turmas introdutórias de programação Java. 

Seus objetivos são estimular os alunos a utilizar o material de estudo, aumentar a confiança 

dos alunos e melhorar a taxa de retenção de alunos. 

O sistema foi projetado para facilitar a interação entre o instrutor e os alunos, fazer 

com que os alunos colaborem na solução de problemas, e melhorar as atividades de “aprender 

fazendo” e “aprender errando”. Existem dois tipos de usuários do sistema: o instrutor e o 

aluno. O instrutor pode criar problemas e associá-los a testes, e os alunos podem construir as 

soluções e obter feedback imediato. 

De acordo com os autores, os alunos podem responder dois tipos de problemas: 

submissão tradicional de código ou preenchimento de linhas de código. Os professores podem 

analisar o entendimento do aluno e acompanhar seu progresso através de relatórios 

estatísticos. Além disso, o OASIS provê uma biblioteca de questões que podem ser utilizadas 

pelo professor. Na submissão de programas, os alunos podem testar seus programas quantas 

vezes quiserem, antes de submeter oficialmente seu programa. O Quadro 3.9 abaixo contém 

as respostas de cada uma das perguntas para essa ferramenta. 
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Quadro 3.9: Avaliação da ferramenta OASIS 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Sim, a linguagem 

Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Sim: submissão de 

código e 

preenchimento de 

código. 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Sim 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

PETCHA 

O trabalho de Queirós e Leal (2012) apresenta uma ferramenta chamada Petcha 

(acrônimo para Programming Exercises TeaCHing Assistant), que atua como um assistente de 

ensino automatizado em cursos de programação. O objetivo final do sistema é aumentar o 

número de exercícios de programação resolvidos de maneira eficaz pelos alunos.  

De acordo com os autores, ele atende a esse objetivo ajudando tanto os professores na 

criação dos exercícios de programação quanto os estudantes na elaboração das soluções. O 

Petcha também coordena uma rede de sistemas heterogêneos, integrando avaliadores 

automáticos de programas, sistemas de gestão de aprendizado (LMS – Learning Management 

System), repositórios de objetos de aprendizagem e ambientes de programação integrados. 

A ideia da ferramenta é que ela sirva como complemento para outras aplicações, e que 

ela possa ser removida facilmente. Nesse sentido, ela não fornece um ambiente de 

desenvolvimento de código, mas sim uma integração com IDEs (Integrated Development 

Environments) como Eclipse e Visual Studio.   

O trabalho mostra algumas telas do sistema e descreve as principais atividades do 

professor. No que diz respeito à criação de exercícios, o professor precisa especificar o 

problema, fornecer os meta-dados, definir testes, descrever feedbacks para padrões de erros 

conhecidos e publicar o exercício. Também é possível utilizar exercícios já definidos e 

guardados em repositórios, mantendo suas referências no sistema. 



63 

 

Quanto ao aluno, ele deve escolher um exercício no LMS, utilizar sua IDE para 

desenvolver o código e testá-lo, podendo inclusive utilizar dados de teste disponibilizados 

pelo professor. Ao terminar, o aluno pode submeter seu programa e verificar o feedback 

textual fornecido por Petcha, podendo inclusive submeter mais de uma vez, se for necessário. 

Os autores apresentam um diagrama de componentes para explicar cada parte da 

integração do sistema com outras ferramentas (conforme exibido na Figura 3.3). 

Figura 3.3: Diagrama de componentes do sistema Petcha 

 
Fonte: (QUEIRÓS; LEAL, 2012) 

 

O Repositório de Objetos de Aprendizagem (Learning Objects Repository) serve para 

armazenar e obter exercícios; O Motor de Avaliação (Evaluation Engine) é a ferramenta 

responsável por realizar a correção automática dos programas dos alunos; O Sistema de 

Gestão do Aprendizado (Learning Management System) é utilizado para apresentar os 

exercícios aos alunos; por fim, o Ambiente Integrado de Desenvolvimento (Integrated 

Development Environment) é utilizado pelos alunos para desenvolver as soluções. O Quadro 

3.10 abaixo contém as respostas às perguntas para esse sistema. 
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Quadro 3.10: Avaliação da ferramenta Petcha 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Automática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Não, depende de 

qual subsistema de 

avaliação será 

utilizado 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Não. Somente 

submissão de 

código 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Sim 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Não 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Não 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Sim 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Não 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Outras ferramentas 

Alguns trabalhos apresentam ferramentas de avaliação interessantes, porém os autores 

não lhe concedem um nome.  

Harley (2012) apresenta um wizard para aprender linguagens de programação como 

Java, C, Perl, Ruby e Python. O estudante usa o wizard para percorrer uma série de páginas 

que apresentam informações, links para outros recursos na web, fazem perguntas e solicitam 

respostas. As questões podem ser de respostas escritas, de múltipla escolha ou submissão de 

programas.  

Nas questões de programação, podem aparecer esqueletos de programas com partes 

em branco para serem preenchidas. Os programas submetidos são compilados, executados e 

verificados com saídas esperadas. O wizard apresenta questões tiradas randomicamente de um 

repositório de questões.  

Já o trabalho de Mota et al. (2009) apresenta um ambiente de exercício, simulação e 

avaliação para apoiar o processo ensino-aprendizagem em cursos de algoritmos e 

programação. De acordo com os autores, a integração do ambiente à plataforma Moodle 

potencializa os benefícios de sua utilização. Além disso, as principais vantagens do ambiente 

são advindas do uso do visualizador de programas, que contribui para a compreensão das 

abstrações dos programas e o rápido feedback fornecido pelo avaliador automático. Com isso, 

há diminuição da sobrecarga do professor permitindo a prática de novas estratégias de ensino.  
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O modelo de avaliação automática implementado no ambiente de programação 

combina o uso de uma avaliação da complexidade do código através da técnica estatística de 

Regressão Linear Múltipla com indicadores de complexidade, aliada a um testador de código 

por entrada/saída. 

Outro sistema dessa natureza é descrito no trabalho de Roberts e Verbyla (2003). Os 

autores descrevem a ferramenta como sendo um ambiente de programação autocontido e fácil 

de usar, que facilita o desenvolvimento, teste e atribuição de notas de exercícios de 

programação. A ferramenta assume a responsabilidade de muitas tarefas exigidas pelo 

desenvolvimento de programas para que o aluno possa manter o foco na tarefa de escrever 

código.  

Trata-se de um sistema cliente/servidor que utiliza mais de um servidor para distribuir 

melhor o processamento dos códigos dos alunos e permitir um número grande de submissões. 

O servidor é responsável, principalmente, por: comparar as saídas dos programas dos alunos 

com as saídas-respostas definidas pelo professor; armazenar as respostas de cada aluno; criar 

um arquivo de log para registrar as conexões dos clientes e outras informações; e corrigir as 

respostas de cada aluno e guardar suas notas. 

No que diz respeito ao módulo do cliente (aluno), foi construído de tal forma que o 

aluno pudesse focar no desenvolvimento (escrita) do código. Uma diferença dos outros 

sistemas é que essa ferramenta tenta simular uma IDE, inclusive com testes pré-definidos e 

dados de teste. A Figura 3.4 abaixo exibe uma tela de resolução de questão de preenchimento 

de código do sistema. 

Figura 3.4: Tela de resolução de questão do sistema de (ROBERTS; VERBYLA, 2003) 

 
Fonte: (ROBERTS; VERBYLA, 2003) 
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É possível visualizar um espaço para o enunciado da questão e outro para que o aluno 

escreva o código que responda a questão. Além disso, há botões para executar testes 

fornecidos pelo próprio sistema e para submeter o código. 

Em Pelz et al. (2012), os autores propõem um mecanismo para a correção automática 

de pequenos exercícios práticos de programação onde se faz a verificação sintática; a 

verificação da presença de comandos obrigatórios; a verificação da adequação da estrutura do 

programa; e a execução do programa para testar suas saídas.  

Um diferencial desse trabalho está na forma como é feita a avaliação do código. Além 

da comparação das saídas geradas pelo programa do aluno com as saídas definidas pelo 

professor, outras verificações relativas ao código do aluno são feitas. Uma delas é a análise da 

similaridade estrutural do código do aluno com o código do professor, sendo que o código do 

professor deve ser considerado, nesse caso, um exemplo de como o aluno deveria elaborar sua 

solução.  

Essa comparação é feita em função das Árvores Sintáticas Abstratas (ASA) do código 

do aluno e do professor. De acordo com os autores, o padrão que se utilizou para serializar as 

ASA, ou seja, transformá-las em strings, foi baseado no trabalho de Truong et al. (2004), 

onde são utilizadas ASA “normalizadas”.  

Nesse contexto, a comparação dos programas passa a ser uma comparação entre 

strings. Para a obtenção do grau de similaridade entre as strings que representam as estruturas 

dos programas foi utilizada a “distância de Levenshtein” com uma adaptação para determinar 

um coeficiente de similaridade. Este coeficiente pode assumir valores entre 0 e 1, 

representando, respectivamente, os extremos nenhuma similaridade e similaridade total entre 

as strings. A equação que define o coeficiente é explicada em detalhes no trabalho. 

Para cada código submetido, os autores o comparavam a mais de uma solução 

gabarito, calculavam o coeficiente de similaridade em relação a todas elas, ficavam com o 

maior valor e o comparavam com um limiar de similaridade mínima. Esse limiar, de acordo 

com os autores, ficou no valor de 0.75 nos experimentos realizados. Além desse processo, o 

sistema também verifica a presença de comandos obrigatórios nos programas dos alunos. 

O trabalho de Hakulinen e Malmi (2014) traz um sistema que analisa o aprendizado de 

programação através de um tipo de questão bastante inovador: o uso de QR Codes.  
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Na abordagem descrita no trabalho, tarefas de programação são formuladas de maneira 

que as saídas corretas de um programa estão no formato de QR code. A corretude da solução 

pode, assim, ser testada através de um escaneamento do QR Code. Apesar do formato simples 

das tarefas, os autores afirmam que esse sistema pode fornecer avaliação automática com 

feedback instantâneo, suporte a diversas linguagens de programação, e estatísticas simples do 

desempenho dos alunos. Em alguns casos, feedback sobre os erros também pode ser fornecido 

automaticamente. 

Os autores ressaltam que essa abordagem pode ser utilizada para exercícios de 

diferentes níveis de dificuldade, já tendo sido utilizada para cursos de introdução à 

programação. Um exemplo de exercício para ser utilizado com alunos iniciantes é mostrado 

na Figura 3.5. 

Figura 3.5: Exercício utilizando QR Codes 

 
Fonte: (HAKULINEN; MALMI, 2014) 

No exemplo destacado em (a), o objetivo do aluno é inverter as cores dos pixels, ou 

seja, ao receber um pixel preto, transformá-lo em branco e vice-versa. Já no exemplo (b), o 

aluno deve fazer um shift de “N” pixels em cada linha, onde “N” é o número da linha. A 

imagem (c) demonstra a figura que deve ser produzida como resultado dos algoritmos 

aplicados em (a) e (b), pois o resultado é o mesmo. De acordo com os autores, esse é um 

exemplo simples em que são avaliadas as habilidades do aluno em estruturas de controle e de 

repetição. 

Os autores ressaltam que há várias outras possibilidades de criação de exercícios 

utilizando QR Code. O trabalho demonstra exemplos de exercícios para avaliar 

conhecimentos em algoritmos de ordenação, álgebra booleana e junção de imagens. A 

avaliação é feita automaticamente utilizando as saídas produzidas pelo professor. Dessa 

maneira, é possível fornecer feedback imediato ao aluno. 
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A pesquisa também destaca que, pelo fato de todas as entradas serem imagens, é 

possível que as soluções sejam desenvolvidas em qualquer linguagem de programação. Para o 

professor, a ferramenta disponibiliza algumas estatísticas simples sobre o desempenho dos 

alunos. Do ponto de vista comparativo, essa ferramenta representa uma inovação no formato 

de entrada dos dados e parece promover tarefas desafiadoras e facilmente verificáveis aos 

alunos. O Quadro 3.11 abaixo faz um resumo comparativo das ferramentas nesta seção. 

Quadro 3.11: Avaliação das demais ferramentas 
Pergunta (HARLEY, 

2012) 

(MOTA et 

al., 2009) 

(ROBERTS; 

VERBYLA, 

2003) 

(PELZ et al., 

2012) 

(HAKULINEN, 

2014) 

P#1: É aplicável no 

contexto de introdução à 

programação? 

Sim Sim Sim Sim Sim 

P#2: Possui avaliação 

automática e/ou 

semiautomática de 

programas? 

Semiautom

ática 

Automática Automática Automática Automática 

P#3: Está vinculado a 

uma linguagem 

específica? 

Não, 

permite 

várias 

linguagens. 

Sim, Java Sim, Java Não 

menciona 

Não 

P#4: Permite criar 

exercícios com mais de 

um tipo de questão? 

Sim Não Sim Não Não 

P#5: Permite troca de 

feedback entre aluno e 

professor? Se sim, qual 

tipo de feedback e em 

que momento? 

Sim. 

Feedback 

textual ao 

final da 

correção. 

 
 

Sim. 

Feedback 

textual ao 

final da 

correção. 

 

Sim. 

Feedback 

textual ao 

final da 

correção. 

 

Sim. 

Feedback 

textual ao 

final da 

correção. 

 

Sim. 

Feedback 

textual ao 

final da 

correção. 

 

P#6: Possui um banco 

de questões que podem 

ser reaproveitadas? 

Sim Não Não Não Não 

P#7: Possui relatórios 

gráficos para 

professores e alunos? 

Não Não Não Não Não 

P#8: Permite o 

gerenciamento de 

turmas, alunos, 

exercícios e questões? 

Não Não Não Não Não 

P#9: Permite integração 

com outras ferramentas? 

Não Sim, 

Moodle 

Não Não Não 

P#10: Utiliza o conceito 

de Objetivos de 

Aprendizagem? 

Não Não Não Não Não 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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3.2. Implicações para a pesquisa e considerações finais 

A partir dos resultados obtidos com a revisão da literatura apresentada acima, pode-se 

inferir que existe bastante interesse acadêmico no desenvolvimento de ferramentas que sejam 

utilizadas para auxiliar no processo de avaliação de exercícios de programação. Nesta 

investigação, constatou-se que as ferramentas possuem muitas características em comum, 

como a forma de avaliar o aluno, os tipos de questões utilizadas, a forma de fornecer 

feedback, dentre outras. 

Em relação ao feedback, percebeu-se que existe uma preocupação em fornecê-lo o 

mais rápido possível para o aluno, para que ele possa aprender com seus erros. No entanto, 

verificou-se que poucas ferramentas proporcionam ao professor uma análise do desempenho 

dos seus alunos em formato de gráficos, por exemplo. No que diz respeito à linguagem de 

programação utilizada, a maioria das ferramentas utiliza a linguagem Java. 

Sobre os tipos de questões utilizadas, observou-se que a grande maioria das 

ferramentas utiliza apenas as questões de submissão de código, nas quais os alunos escrevem 

um programa e o enviam para o sistema corrigi-lo. É possível perceber, também, que poucos 

sistemas se preocupam em fornecer um conjunto de questões que possam ser reaproveitadas 

pelo professor em diferentes exercícios. 

Verificou-se que a maioria das ferramentas é desenvolvida e utilizada apenas no 

contexto da universidade dos pesquisadores. Algumas poucas ferramentas possuem integração 

com outros ambientes, normalmente sistemas de gestão de aprendizado, como o Moodle. É 

possível perceber, também, que nenhuma ferramenta apresenta algum mecanismo de 

vinculação entre Objetivos de Aprendizagem e os exercícios. 

Diante do cenário levantado, acredita-se ser relevante o desenvolvimento de uma 

ferramenta que auxilie no processo de avaliação de alunos de disciplinas introdutórias de 

programação. Assim, a pesquisa proposta nesta dissertação tem como objetivo fornecer uma 

opção de ferramenta que permita ao professor: oferecer diferentes tipos de exercícios a seus 

alunos, escolher questões de um banco de questões disponíveis, fornecer e receber feedback 

do aluno em cada questão, acompanhar o desempenho de seus alunos através de relatórios 

gráficos, medir a aprendizagem de cada aluno em função de Objetivos de Aprendizagem. 

Este capítulo apresentou uma análise das publicações sobre ferramentas de avaliação 

de exercícios de programação utilizadas em disciplinas introdutórias de programação. Apesar 



70 

 

do estudo não ser exaustivo, pôde-se identificar características em comum e lacunas nesses 

sistemas. Esses resultados apoiam a realização de novas pesquisas na área e neste estudo será 

apresentada uma ferramenta que tenta suprir algumas dessas lacunas. 
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Capítulo 4  
 

iProgram 

Com base na análise das ferramentas encontradas na literatura, descritas no Capítulo 3, 

identificaram-se não só seus pontos positivos como também oportunidades de melhorias e 

possíveis lacunas, para a proposição de uma ferramenta intitulada iProgram.  

O iProgram é um ambiente de avaliação construído com o objetivo de auxiliar os 

professores de disciplinas introdutórias de programação a avaliar exercícios feitos pelos 

alunos. Além disso, o sistema possibilita ao professor acompanhar o desempenho de seus 

alunos, inclusive quanto à aquisição das habilidades esperadas.  

4.1. Requisitos da ferramenta 

O desenvolvimento da ferramenta buscou atender aos requisitos descritos nessa seção, 

que foram definidos em função das características das ferramentas semelhantes. Cada 

requisito identificado possui um código associado e é apresentado no formato REQ #X, onde 

X é o código do requisito.  

Além disso, os requisitos foram escritos dando destaque para alguns substantivos que 

poderiam se tornar entidades do sistema na etapa de análise e projeto. Esses substantivos 

foram escritos com a letra inicial maiúscula: 

 

 REQ #01: A ferramenta deve ser composta de dois módulos: um para o Professor, e 

outro para o Aluno; 

 REQ #02: O módulo do Professor deve permitir o gerenciamento de Turmas, podendo 

associar-lhes Objetivos de Aprendizagem, Alunos e outros Professores; 

 REQ #03: O módulo do Professor deve permitir o gerenciamento de Exercícios, 

associando-os com uma Turma, Objetivos de Aprendizagem e uma ou mais Questões; 

 REQ #04: O módulo do Professor deve permitir o gerenciamento de Questões, 

podendo cadastrar novas questões, editá-las, e reutilizá-las em vários Exercícios; 

 REQ #05: O módulo do Professor deve permitir o gerenciamento de Objetivos de 

Aprendizagem, para que possa associá-los a Turmas, Exercícios e Questões; 

 REQ #06: O módulo do Professor deve permitir a correção dos Exercícios dos 

Alunos, podendo o Professor definir se o Aluno acertou uma determinada Questão e 

qual a pontuação que o Aluno deve receber para aquela Questão. 
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 REQ #07: O módulo do Professor deve permitir a visualização de relatórios em 

formato de gráficos, para que o Professor possa acompanhar o desempenho dos 

Alunos e identificar possíveis necessidades de suporte adicional ao Aluno; 

 REQ #08: As Questões possuem um Tipo. Os tipos suportados pela ferramenta são: 

o Tipo #01: Preenchimento de frases com palavras corretas; 

o Tipo #02: Julgamento de frases, indicando “Verdadeiro” ou “Falso”, podendo 

haver necessidade de justificar a resposta; 

o Tipo #03: Questão aberta, de livre resposta escrita; 

o Tipo #04: Explicação de características de programas; 

o Tipo #05: Questão de múltipla escolha, podendo ter 3, 4 ou 5 alternativas; 

o Tipo #06: Questão problema / solução com implementação e submissão do 

código-fonte. 

 REQ #09: A ferramenta deve permitir que o Professor associe Questões a Exercícios, 

devendo indicar, no momento de cada associação, as seguintes informações: 

o Nível de dificuldade: fácil, médio ou difícil; 

o Objetivo de aprendizagem: indicando a qual objetivo de aprendizagem 

aquela questão está associada; 

o Fornece feedback: indicando se será possível fornecer feedback escrito ao 

aluno. O valor padrão deverá ser “sim”; 

o Possibilita nova submissão: indicando se é permitido ao aluno submeter o 

código-fonte duas vezes; 

o Peso da questão (percentual): indicando qual valor percentual aquela 

questão deve ter, em função do valor do Exercício como um todo. 

 REQ #10: O sistema deve trabalhar com correção automática e semiautomática de 

Exercícios. As correções automáticas devem ser realizadas imediatamente após a 

submissão das questões para correção, para que o feedback seja imediato. 

 REQ #11: Para o Professor, o sistema deve fornecer os seguintes Relatórios: 

o Desempenho de aluno por exercício; 

o Desempenho de turma por exercício; 

o Desempenho de aluno por tipo de questão; 

o Desempenho de turma por tipo de questão; 

o Desempenho de aluno por objetivo de aprendizagem; 

o Desempenho de turma por objetivo de aprendizagem. 
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 REQ #12: Para o Aluno, o sistema deve fornecer os seguintes Relatórios: 

o Desempenho do aluno por exercício; 

o Desempenho do aluno por objetivo de aprendizagem; 

o Relatório contendo sua nota e as de seus colegas, em casos de questões de 

submissão de código; 

o Correção do exercício, contendo os comentários do professor; 

 REQ #13: O sistema deve trazer os objetivos de aprendizagem contidos em (ACM, 

2013), na sua seção de Conceitos Fundamentais de Programação, previamente 

cadastrados: 

o “Analisar e explicar o comportamento de programas simples que envolvem 

os fundamentos da programação, tais como: variáveis, expressões, 

atribuições, I/O, estruturas de controle, funções e passagem de parâmetros”; 

o “Identificar e descrever os usos de tipos de dados primitivos”; 

o “Escrever programas que usam tipos de dados primitivos”; 

o “Modificar e expandir programas curtos que utilizam estruturas condicionais 

e de controle iterativas e funções”; 

o “Projetar, implementar, testar e depurar um programa que usa cada uma das 

seguintes construções fundamentais de programação: computação básica, 

I/O simples, estruturas condicionais e iterativas, definição de funções e 

passagem de parâmetros”; 

o “Escrever um programa que usa I/O para fornecer persistência através de 

múltiplas execuções”; 

o “Escolher construções condicionais e de iteração apropriadas para uma 

tarefa de programação dada”. 

 REQ #14: O módulo do Aluno deve permitir que o aluno responda os exercícios 

propostos pelo Professor. 

Considerando os requisitos do iProgram listados acima, o Quadro 4.1 abaixo 

demonstra um comparativo do sistema com outras ferramentas importantes descritas no 

Capítulo 3, em função de suas características. 
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Quadro 4.1: Comparativo de sistemas em função de suas características 

Nome 
Tipo de 

Questões 

Banco de 

Questões 
Gráficos 

Objetivos de 

Aprendizagem 

CourseMarker 
Submissão de 

código 
Não Não Não 

BOSS 
Submissão de 

código 
Não Não Não 

eGrader 
Submissão de 

código 
Não Sim Não 

iProgram Seis tipos Sim Sim Sim 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pela análise do Quadro 4.1, é possível perceber que o iProgram se diferencia de 

ferramentas em função de características como: fornecer seis tipos diferentes de questões; 

permitir que o professor possa utilizar um banco de questões para elaborar exercícios; 

disponibilizar estatísticas em formato de gráficos tanto para alunos quanto para professores; e, 

associar questões com objetivos de aprendizagem, para mapeamento das dificuldades 

apresentadas pelos alunos. 

4.2. Descrição da ferramenta 

Figura 4.1: Visão geral da ferramenta 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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A Figura 4.1 demostra uma visão geral das principais entidades e funcionalidades da 

aplicação. Através da análise dessa figura, é possível perceber as interações realizadas pelo 

professor e pelo aluno com o sistema.  

O item (a) demonstra a interação do professor com a ferramenta para elaborar 

exercícios para seus alunos. O professor pode utilizar o banco de questões disponibilizado no 

sistema para escolher quais questões irão compor o exercício. Para cada questão adicionada 

ao exercício, o professor deve associá-la a um objetivo de aprendizagem. 

Depois que o exercício já foi publicado, os alunos podem resolvê-lo durante o período 

de vigência definido pelo professor. Essa interação está representada no item (b). Ao terminar 

o exercício, o aluno poderá submeter suas respostas ao sistema para que o exercício seja 

corrigido. Quando o exercício é submetido para correção, as questões de correção automática 

são corrigidas imediatamente pelo sistema (avaliador automático) e as questões de correção 

manual ficam aguardando que o professor as corrija. 

O item (c) indica que o aluno obtém feedback referente às questões de correção 

automática de maneira imediata. Para que ele possa visualizar a correção completa de um 

exercício, deve aguardar a correção realizada pelo professor, se houver. Esse item também 

demonstra que todos os detalhes das correções ficam disponíveis tanto para professor quanto 

para aluno. Além disso, o sistema fornece relatórios gráficos para docentes e discentes. Com 

base nesses relatórios, o professor pode ter noção de como está o andamento da turma em 

função dos objetivos de aprendizagem, por exemplo. 

4.2.1.  Controle de acesso e perfis de usuários 

No iProgram existem três tipos de usuários: Aluno, Professor e Administrador. O 

software possui um controle de acesso por meio de login e senha. Através da validação do 

acesso, a aplicação identifica o tipo de usuário e carrega as informações vinculadas ao perfil 

do usuário logado. Se o usuário que está entrando na ferramenta for do tipo Professor, a tela 

inicial é exibida na Figura 4.2. 
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Figura 4.2: Tela inicial do sistema para o usuário Professor 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na figura, é possível visualizar a tela inicial que é apresentada assim que o Professor 

entra na aplicação. Essa tela representa um conjunto de principais operações, representadas 

através de atalhos, que podem ser executadas pelo Professor. Em (1) existe uma mensagem de 

boas vindas, informando que usuário pode utilizar o menu ao lado, representado por (6), ou os 

atalhos abaixo. A tela é dividida em quadrantes da seguinte forma:  

 Em (2), são exibidos os atalhos para o módulo de Exercícios, além de um alerta 

informando que há correções pendentes para o Professor. Aqui, o objetivo é fazer com 

que o professor corrija os exercícios da maneira mais prática possível; 

 Em (3), está representada a visualização de relatórios em formato de gráficos para o 

Professor; 

 Em (4), é exibida a parte de cadastro e visualização de Questões, para que o professor 

possa cadastrar uma nova questão, visualizar questões criadas por ele, etc.; 

 Em (5), são exibidos os atalhos para o gerenciamento de Turmas, para que o professor 

possa acessar turmas sob sua responsabilidade, cadastrar uma nova turma, etc. 

Através da análise da Figura 4.2, é possível perceber que os ícones utilizados pelo 

sistema são todos padronizados, de maneira que seja simples e intuitiva a associação dos 

ícones ao conjunto de tarefas associadas a eles. Em qualquer lugar da aplicação que houver 

referência a Turmas, por exemplo, será utilizado o ícone representado por três alunos. Se o 

Professor desejar, ele pode acessar as funcionalidades do sistema através dos botões exibidos 

em (6). Cada um deles levará para o módulo de cadastro da entidade relacionada. 
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4.2.2. Gerenciamento e cadastro de entidades 

Na Figura 4.3, é possível visualizar a tela de gerenciamento de Turmas. Todas as telas 

de gerenciamento de entidades do sistema seguem esse mesmo padrão. Em todas elas, em (1) 

é exibido o ícone associado à entidade, com um título e um subtítulo, explicando ao usuário o 

que pode ser feito naquela interface. Em (2), existe um menu com botões de operações que 

podem ser realizadas, sendo esses botões padronizados, também, por todo o sistema: remover, 

atualizar, inserir. Em (3), é exibida uma lista das entidades já existentes no sistema, com 

colunas que mostram seus atributos. Nesse caso, são exibidas as Turmas já cadastradas com 

seus identificadores, nomes, inícios e fins de vigência. 

Figura 4.3: Tela de Gerenciamento de Turmas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Além de exibir a listagem de entidades já cadastradas, as telas de gerenciamento 

também permitem, em alguns casos, o agrupamento de informações para melhor visualização, 

como demonstra a Figura 4.4. Nessa figura, é possível observar que existe um agrupamento 

de exercícios por Turma, destacado por um círculo vermelho. Dessa forma, fica mais fácil 

para o Professor visualizar os exercícios de cada turma, indicados pelas linhas vermelhas.  
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Figura 4.4: Tela de Gerenciamento de Exercícios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Todas as telas de cadastro de entidades do sistema seguem o mesmo padrão de ícones 

e botões utilizados. Conforme mostrado na Figura 4.5, na parte (1), há o conjunto formado 

por ícone associado à entidade, título e subtítulo. Na parte (2), são exibidos os botões com as 

operações possíveis na tela. Nesse caso, como se trata do cadastro de uma nova Turma, 

aparecem os botões Salvar e Cancelar. As telas de cadastro possuem três estados possíveis: 

inserção, visualização e edição. Dependendo de qual estado a tela esteja, os botões são 

alterados para refletir as operações possíveis. Para toda entidade já existente, quando o 

usuário deseja abrir aquela entidade, o estado inicial da tela é de visualização. Nesse estado, 

todos os campos permanecem bloqueados, não permitindo edição.  

Figura 4.5: Tela de Cadastro de uma nova Turma 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.3. Tipos de questões 

Uma importante característica do sistema é o fato de ele possuir um banco de questões 

que podem ser utilizadas em diversos exercícios. Além disso, é permitido ao professor 

cadastrar novas questões. A tela de cadastro de questões é ligeiramente diferente do padrão 

adotado pelas outras telas de cadastro da aplicação, conforme mostra a Figura 4.6. 

Figura 4.6: Tela de cadastro de Questão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Essa tela está dividida da seguinte maneira: em (1) está localizado um menu com todos 

os tipos de questões que podem ser cadastradas no sistema. Ao clicar em um dos tipos, o 

sistema atualiza o formulário exibido em (2) para que o usuário possa digitar as informações 

da questão. Nesse caso, foi selecionado o tipo “Questão de múltipla escolha” (destacado em 

vermelho na figura), e devem ser preenchidas as informações específicas para esse tipo de 

questão: pergunta, quantidade de alternativas, alternativas, alternativa correta. As 

informações fornecidas pelo professor para cada tipo de questão estão listadas no Quadro 4.2. 
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Quadro 4.2: Informações fornecidas pelo professor para cada tipo de questão 

Tipo de Questão Informações fornecidas pelo professor 

Preenchimento de frases com palavras 

corretas 

Frase completa; 

Palavras contidas na frase que devem ser 

retiradas para que o aluno complete. 

Julgar frases como verdadeiras ou falsas 

Frase a ser julgada; 

Resposta (V/F); 

Indicação se o aluno deverá justificar sua 

resposta. 

Questão aberta (resposta livre escrita pelo 

aluno) 

Pergunta. 

Análise de código-fonte e pergunta associada 
Código-fonte a ser analisado; 

Enunciado da questão. 

Questão de múltipla escolha 

Pergunta; 

Quantidade de alternativas; 

Alternativas; 

Resposta. 

Questão problema/solução (com 

implementação) 

Especificação do problema (em formato 

texto ou arquivo). 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2.4. Cadastro e ciclo de vida de exercícios 

Durante a criação de exercícios, o professor deve fornecer as informações básicas do 

exercício e associar seus objetivos de aprendizagem. Após cadastrar o exercício no sistema, o 

Professor pode editá-lo, a fim de associar questões já existentes, para formar o conjunto de 

questões que integrarão o exercício. Essas operações são feitas na tela exibida na Figura 4.7. 

Figura 4.7: Tela de cadastro de Exercício 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 



81 

 

Como pode ser visto na Figura 4.7, em (1) o sistema indica que se trata da edição da 

entidade exercício e em (2) pode-se perceber a presença dos botões característicos de edições. 

Além disso, existe uma aba para que o Professor associe Objetivos de Aprendizagem àquele 

exercício. No iProgram, os Objetivos de Aprendizagem estão associados a três entidades: 

Turma, Exercício e Questão. Os Objetivos de Aprendizagem que podem ser associados a um 

dado exercício, necessariamente, são aqueles que estão associados à Turma relacionada ao 

Exercício. Os Objetivos de Aprendizagem de um Exercício podem ser associados a cada 

questão daquele Exercício. Para associar questões ao Exercício, é necessário clicar no botão 

em (3), que abrirá a tela mostrada na Figura 4.8. 

Figura 4.8: Associação de questões ao exercício 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Nessa tela, o usuário deve escolher o tipo de questão que deseja adicionar no campo 

apontado por (1). Ao fazer a escolha pelo tipo de questão, são mostradas todas as questões 

daquele tipo que estão cadastradas no sistema em (3). A ferramenta possibilita que seja feita 

uma busca por palavras-chaves no campo (2), para que a questão seja encontrada mais 

facilmente. O campo (4) funciona como uma pré-visualização da questão selecionada em (3), 

para que o Professor possa ver como ficaria a questão no exercício (enunciado e texto da 

questão). Após escolher a questão que deseja adicionar, o usuário deve clicar no botão 

indicado em (5), quando será uma exibida outra tela, mostrada na Figura 4.9, para que sejam 

fornecidas informações adicionais relacionadas àquela questão naquele exercício. Além disso, 

caso queira visualizar uma versão parcial do exercício, basta clicar no link indicado em (6). 
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Figura 4.9: Informações relacionadas à questão no exercício 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na tela da Figura 4.9, o Professor pode configurar o nível de dificuldade da questão, o 

objetivo de aprendizagem, além de poder indicar se a questão deve conter feedback, se 

possibilita nova submissão e o peso (percentual da questão). Ao invés de informar quantos 

pontos vale cada questão, optou-se por fazer com que o professor indique qual o peso 

percentual da questão em relação ao todo. Dessa forma, dependendo da nota máxima atribuída 

ao exercício, o sistema calcula automaticamente qual pontuação é atribuída para cada questão 

correta. 

Após a atualização do Exercício com a atribuição de suas questões, o sistema 

questiona se o professor deseja publicá-lo aos alunos. O ato de publicar significa que a partir 

do momento da publicação, o exercício estará visível aos alunos, para que eles possam 

proceder com sua solução.  

O ciclo de vida de um exercício passa pelas fases mostradas na Figura 4.10. Após a 

publicação do exercício, dependendo da data em que ele foi publicado, o exercício pode ir 

para o estado Aguardando início de vigência (caso a data de publicação seja anterior à data de 

início de vigência), ou para o estado Não Iniciado (caso a data de publicação seja igual ou 

posterior à data de início de vigência).  

Quando o exercício se encontra em Não iniciado, ele pode transitar para os seguintes 

estados: Não finalizado, quando o aluno começa a resolver o exercício; ou Aguardando 

correção, por decurso de prazo sem que o aluno tenha iniciado (aluno não fez o exercício). 

Do estado Não finalizado, o exercício segue para o estado Aguardando correção quando o 

aluno finaliza o exercício ou quando ocorre o decurso de prazo sem que o aluno tenha 

acabado. 
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Somente a partir do estado Aguardando correção é que o exercício passar a estar 

disponível para que o professor possa corrigi-lo. Nesse estado, porém, o aluno já passa a ter 

acesso às correções automaticamente realizadas pelo sistema, e pode visualizar sua nota nas 

questões já corrigidas. Depois que o professor concluir a correção, o exercício passa ao estado 

Correção finalizada. É a partir desse momento que o aluno pode visualizar a correção 

completa do exercício e observar os comentários do professor, além de obter sua nota final.  

Figura 4.10: Ciclo de vida de um exercício no sistema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.2.5. Visão do aluno (listagem e resolução de exercícios) 

A Figura 4.11 mostra o sistema sob a perspectiva de um aluno. Quando o aluno faz 

login no sistema, é mostrada a tela de exercícios relacionados a ele. Conforme dito acima, 

após a publicação do exercício feita pelo Professor, os alunos daquela turma passam a 

visualizar o exercício e, dependendo do seu início de vigência, já podem começar a resolvê-lo.  

Na tela de exercícios do aluno, conforme pode ser visto em (1), é possível agrupar a 

listagem de exercícios para melhor visualização, como mostrado o agrupamento por Turma. 

Além disso, existe uma diferenciação para os exercícios através do uso de cores, como mostra 
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a parte (2) da tela, que contém uma legenda explicando o que significa cada cor. Buscou-se 

aqui uma forma de diferenciar de maneira prática cada um dos estados (mostrados na Figura 

4.10) em que pode estar o exercício. 

Vale ressaltar que o estado Não finalizado ganhou uma cor a mais, para destacar a 

situação na qual o exercício não está finalizado, mas o seu fim de vigência está próximo. 

Dessa maneira, deseja-se indicar ao aluno, utilizando a cor vermelha, quais exercícios 

precisam de maior atenção, para que possam ser solucionados mais rapidamente. 

Em (3), é exibida a listagem de todos os exercícios relacionados ao aluno, com colunas 

contendo informações importantes como início e fim de vigência e o estado atual do 

exercício. Dependendo da situação na qual o exercício se encontra, existe um botão associado 

na coluna “Ação”, como mostrado em (4). 

Figura 4.11: Listagem de exercícios de um Aluno 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Supondo-se que o aluno deseje começar a resolver um exercício, basta que ele clique 

no botão Iniciar. Ao fazer isso, a tela mostrada na Figura 4.12 aparece, para que o aluno possa 

começar a resolver o exercício. 
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Figura 4.12: Tela de resolução de exercício 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A tela de resolução de exercício é dividida da seguinte forma: em (1) são exibidas as 

questões; em (2) o sistema mostra qual o valor da questão sendo exibida e qual a pontuação 

para aquela questão (nesse momento, como o exercício ainda não foi corrigido, a pontuação 

sempre será zero); em (3) o aluno pode navegar pelas questões do exercício e, conforme ele 

navega, a questão que está sendo exibida em (1) muda; em (4), se a questão permitir feedback 

por parte do professor, o aluno pode clicar no botão Comentários e escrever alguma 

mensagem  para o professor, que poderá lê-la ao corrigir o exercício.  

Além disso, há também o botão Salvar, que quando clicado, o sistema salva a 

resolução do exercício e pergunta se o Aluno deseja submeter, naquele momento, o exercício 

para correção. Em caso afirmativo, o exercício passa para o estado Aguardando Correção, as 

questões corrigidas automaticamente já ficam disponíveis para o aluno visualizá-las, e o 

exercício poderá ser corrigido pelo professor. 

4.2.6. Correção de exercícios 

Uma parte essencial do sistema é o módulo de correção de exercícios, destinado ao 

usuário Professor. Conforme pode ser visto na Figura 4.13, a tela de gerenciamento de 

correções permite que o Professor tenha um panorama da situação atual de correção de 

exercícios das turmas nas quais ele ensina.  
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Essa tela é acessada clicando-se no botão do menu principal indicado por (1). Em (2), 

o professor pode agrupar as informações, para melhor visualização, como mostra o 

agrupamento por Turma e por Exercício. As colunas da listagem exibem o estado atual da 

correção e a nota final, para aqueles exercícios já corrigidos. Para iniciar ou prosseguir com a 

correção de um exercício, é necessário clicar no botão indicado por (3). Ao clicar no botão 

Corrigir, é exibida ao professor a tela mostrada na Figura 4.14. 

Figura 4.13: Gerenciamento de correções de exercícios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 4.14: Tela de Correção de Exercícios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como pode ser visto na tela, existe uma área, indicada por (1), em que o professor 

pode visualizar os dados da correção: nome do aluno, nome da turma, nota máxima para 

aquele exercício, quantidade de questões. A tela de correção é semelhante à tela que o aluno 

usa para resolver o exercício (mostrada na Figura 4.12). Nela, as questões também são 

exibidas em (2) e pode ser feita a navegação das questões em (5). Além disso, o professor 

pode visualizar mensagens do aluno clicando no botão Comentários (mostrado em (4)). A 

principal diferença dessa tela para aquela do aluno está no controle dos itens exibidos em (3). 

Para o professor, esses itens são editáveis e permitem que o professor possa trocar o valor de 

uma questão durante sua correção e atribuir a pontuação do aluno. No caso exibido na 

imagem, a questão foi corrigida e teve sua pontuação definida automaticamente pelo sistema, 

através da correção automática. 

É importante destacar, nesse ponto, como funciona a correção semiautomática do 

iProgram. O sistema foi concebido para corrigir automaticamente aquelas questões em que 

isso é possível e deixar a correção para o professor nos demais casos. Diante dos seis tipos de 

questões disponíveis no sistema, o Quadro 4.3 mostra como é feita a correção para cada um 

deles. 

Quadro 4.3: Tipo de questão x Tipo de correção 

Tipo Correção 

Preenchimento de frases com palavras 

corretas 
Automática (pelo sistema) 

Julgar frases como verdadeiras ou falsas Automática (pelo sistema) 

Questão aberta (resposta livre escrita pelo 

aluno) 
Manual (pelo professor) 

Análise de código-fonte e pergunta associada Manual (pelo professor) 

Questão de múltipla escolha Automática (pelo sistema) 

Questão problema/solução (com 

implementação) 
Automática (pelo sistema) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Dessa forma, sempre que um aluno conclui um exercício e o submete para correção, o 

sistema realiza a correção automática das questões que podem ser corrigidas 

automaticamente. Vale ressaltar que as questões de problema/solução são corrigidas com a 

execução do código do aluno recebendo entradas fornecidas pelo professor; a nota é definida 

em função da comparação das saídas do aluno com as saídas do professor. Além disso, é 

importante mencionar que, no momento da submissão do código pelo aluno, o sistema 

fornece feedback de sua submissão em termos do sucesso da compilação e sucesso dos testes. 
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Quando o professor começa sua correção, ele pode, se assim desejar, alterar a 

pontuação atribuída por uma correção automática do sistema. O objetivo, no entanto, é fazer 

com que o professor possa se concentrar apenas na correção das questões que necessitam 

correção manual. A Figura 4.15 mostra uma questão que precisa de correção manual, para 

demonstrar que o sistema não atribui nenhuma pontuação a ela (conforme pode ser visto em 

(1)), cabendo ao professor fazê-lo. 

Figura 4.15: Tela de correção (manual) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Uma vez que o professor conclui as correções, o exercício transita para o estado 

Correção Finalizada. A partir desse estado, o aluno pode visualizar a correção completa, os 

comentários do professor em cada questão e sua nota final. 

4.2.7. Relatórios e gráficos 

Finalmente, o sistema disponibiliza ao professor relatórios para que ele analise o 

desempenho de alunos individualmente e de turmas. Os seguintes relatórios estão disponíveis 

para o professor: 

 Desempenho de aluno / turma em exercícios (gráfico); 

 Desempenho de aluno / turma por tipo de questão (gráfico); 

 Desempenho de aluno / turma por objetivo de aprendizagem (gráfico); 

 Notas de alunos em exercícios de implementação (relatório). 

As Figuras 4.16 a 4.20 abaixo exibem os relatórios. 
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Figura 4.16: Relatório de Aluno por Exercícios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 4.17: Relatório de Turma por Exercícios 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 4.18: Relatório de Turma por Tipo de Questão 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 4.19: Relatório de Aluno por Objetivo de Aprendizagem 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 4.20: Relatório de Notas de Alunos em Exercício 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Na Figura 4.16 é possível visualizar o relatório de alunos por exercícios. Esse relatório 

exibe as notas de um aluno (eixo Y) em função dos exercícios que ele fez (eixo X). Esse 

mesmo relatório pode ser exibido com as notas de todos os alunos ao mesmo tempo. Se 

desejar analisar a média da turma em cada exercício, o professor pode visualizar o relatório de 

turma por exercícios, conforme mostrado na Figura 4.17. 

Na Figura 4.18 é mostrado o gráfico de turma por tipo de questão, no qual o professor 

pode analisar como está o desempenho da turma em função dos tipos de questão utilizados 

nos exercícios. O relatório mostrado na Figura 4.19 é de aluno por objetivo de aprendizagem. 

Nesse relatório, o professor pode avaliar como está a aprendizagem do aluno em relação a 

cada um dos objetivos cadastrados no sistema.  

Por exemplo, ele pode verificar como está a média de acerto do aluno em questões 

associadas ao objetivo de aprendizagem “Utilizar corretamente estruturas de controle de 

repetição”. Alguns gráficos não foram exibidos, mas para todos eles existe a versão para um 

aluno e a versão para uma turma. 

O relatório exibido na Figura 4.20 retrata a visão do professor de uma questão de 

submissão de código. Nele, é possível visualizar, para cada exercício, a nota de todos os 

alunos e demais detalhes (código-fonte submetido, entradas e saídas utilizadas na correção, 

etc.). 
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Para o aluno, o sistema disponibiliza os seguintes gráficos: 

 Desempenho de aluno em exercícios (gráfico); 

 Desempenho de aluno por objetivo de aprendizagem (gráfico); 

 Nota em exercícios de implementação (relatório). 

Todos esses gráficos dos alunos são os mesmos daqueles disponíveis para o professor, 

com a ressalva de que para o aluno só será possível visualizar o seu desempenho, e não o da 

turma. No caso do relatório de notas em exercícios de implementação, a única diferença é que 

o aluno visualiza sua nota normalmente, porém as notas de seus colegas ele visualiza sem a 

identificação de cada um. 

4.3. Considerações Finais 

O iProgram foi construído com o propósito de auxiliar os professores de disciplinas 

introdutórias de programação a avaliar exercícios feitos pelos alunos. Nesse sentido, faz-se 

necessário destacar as suas principais contribuições. Com base nas mesmas perguntas 

utilizadas para avaliar as ferramentas encontradas na literatura no Capítulo 3, o Quadro 4.4 

abaixo apresenta as respostas relacionadas ao iProgram. 

Quadro 4.4: Avaliação da ferramenta iProgram 
P#1: É aplicável no contexto de introdução à programação? Sim 

P#2: Possui avaliação automática e/ou semiautomática de programas? Semiautomática 

P#3: Está vinculado a uma linguagem específica? Inicialmente, 

vinculado à 

linguagem Java 

P#4: Permite criar exercícios com mais de um tipo de questão? Sim, seis tipos de 

questões 

P#5: Permite troca de feedback entre aluno e professor? Se sim, qual tipo de 

feedback e em que momento? 

Sim. Ao final da 

correção, feedback 

textual 

P#6: Possui um banco de questões que podem ser reaproveitadas? Sim 

P#7: Possui relatórios gráficos para professores e alunos? Sim 

P#8: Permite o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios e questões? Sim 

P#9: Permite integração com outras ferramentas? Não 

P#10: Utiliza o conceito de Objetivos de Aprendizagem? Sim 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A ferramenta disponibiliza ao professor o gerenciamento de turmas, alunos, exercícios 

e questões, de maneira que cabe a ele organizar o seu trabalho com o apoio do iProgram. Para 

elaborar exercícios, o professor pode utilizar um banco de questões já cadastradas no sistema, 

o que pode agilizar seu trabalho e permitir o reaproveitamento de questões em turmas 

diferentes, por exemplo. 
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Cada exercício pode ser composto por questões de seis tipos. Essa variedade de 

questões não só permite que o professor possa avaliar diferentes tipos de habilidades em seus 

alunos, como também possibilita que sejam elaborados exercícios com diferentes níveis de 

dificuldade. A cada questão do exercício é associado um objetivo de aprendizagem. Essa 

associação permite que o professor possa acompanhar de perto como anda o desempenho dos 

seus alunos com relação às habilidades que se espera que eles desenvolvam.  

 As questões de submissão de código-fonte, inicialmente, devem ser feitas utilizando a 

linguagem de programação Java. A escolha de uma linguagem é necessária para que seja 

possível compilar e executar os programas escritos pelos alunos. 

No que diz respeito à forma de correção dos exercícios, acredita-se que o fato de 

possuir correções automática e manual permite que a ferramenta possa proporcionar feedback 

imediato, comprovadamente importante no aprendizado de programação. Além disso, a 

correção semiautomática permite também que o professor possa analisar ele mesmo as 

respostas dos alunos e possa prover um feedback mais detalhado. 

Ainda sobre feedback, a ferramenta também permite que haja uma troca de feedback 

entre professor e aluno em cada questão do exercício. Dessa maneira, espera-se que seja 

possível diminuir a distância entre aluno e professor e que, com isso, haja uma melhora no 

aprendizado. Além disso, a ferramenta provê estatísticas para professor e aluno através de 

relatórios gráficos. 

Esses relatórios gráficos, no contexto do professor, permitem que ele possa avaliar 

suas turmas ou alunos isoladamente. O professor pode visualizar o desempenho da sua turma 

por exercício, por tipo de questão e, principalmente, por objetivo de aprendizagem. Dessa 

forma, é possível identificar quais objetivos estão sendo atingidos e quais precisam ser mais 

bem trabalhados pelo professor. 

Por fim, apesar de ainda não permitir integração com outros sistemas, a ferramenta foi 

construída de maneira que seja fácil promover essa comunicação, uma vez que possui 

módulos e interfaces bem definidas. 
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Capítulo 5  
 

Implementação e Estudo experimental do iProgram 

Nesse capítulo, serão apresentados detalhes relativos à implementação da ferramenta 

iProgram. Serão descritas as tecnologias que foram utilizadas, a arquitetura do sistema, os 

padrões de projeto utilizados, diagramas de classes e de tabelas do banco de dados. Além 

disso, é descrito o estudo experimental realizado para validar a ferramenta junto a professores, 

a análise e discussão dos resultados. 

5.1. Tecnologias Utilizadas 

O iProgram foi construído utilizando-se a linguagem de programação C# da 

Microsoft. A linguagem foi escolhida por ser uma linguagem orientada a objeto bastante 

utilizada no mercado, que possui muitas bibliotecas bem documentas e poderosos artifícios 

para a construção de um código elegante.  

O ambiente de desenvolvimento utilizado na construção da ferramenta foi o Microsoft 

Visual Studio 2013. Trata-se de uma ferramenta extremamente poderosa e simples de utilizar 

no desenvolvimento de aplicações .NET. O ambiente provê agilidade ao desenvolvedor e faz 

com que ele consiga destinar sua atenção para o que realmente interessa, sem ter que se 

preocupar com configurações ou plug-ins.  

Além disso, toda a interface gráfica do sistema foi construída nele, que fornece um 

ambiente bastante prático, em que controles são arrastados e as telas são construídas 

rapidamente, separando-se código-fonte gerado automaticamente do código-fonte escrito pelo 

desenvolvedor (MICROSOFT, 2013). Para o controle de versão dos artefatos produzidos, foi 

utilizado o assembla, um serviço online de gerenciamento de tarefas e de workspaces.  

O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) utilizado foi o SQL Server 

2014. Ele foi escolhido por ser o SGBD oficial da Microsoft e por possuir integração com 

todo o ambiente .NET. A ferramenta de desenvolvimento utilizada para o banco de dados foi 

o SQL Server Management Studio 2014, que possibilita a criação de bancos, tabelas, stored 

procedures, functions e diagramas do banco de dados (MICROSOFT, 2014). 
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5.2. Detalhes da Implementação 

Nessa seção serão apresentados alguns detalhes sobre a implementação do sistema. 

Além de detalhar a arquitetura do sistema, também é apresentada uma parte do diagrama de 

classes e são descritos os padrões de projeto utilizados. Por fim, é fornecida uma breve 

explicação sobre a modelagem do banco de dados do sistema. 

5.2.1. Arquitetura do sistema 

A arquitetura do sistema foi construída de maneira que as seguintes propriedades 

estivessem presentes: manutenabilidade, baixo acoplamento, forte coesão, divisão em 

camadas, uso de interfaces para definição de “contratos”, uso de herança e polimorfismo, uso 

de padrões de projeto. A Figura 5.1 demonstra as camadas do sistema, representadas 

graficamente através de pacotes em um diagrama de classes UML. 

Figura 5.1: Arquitetura alto nível do sistema 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Entre cada camada existe uma interface que representa um contrato com todas as 

operações (métodos) que podem ser utilizadas pela camada imediatamente acima. Cada 
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camada só se comunica com a camada imediatamente inferior a ela (salvo exceções 

explicadas adiante). 

 A Graphical User Interface – Interface Gráfica com Usuário – (GUI) representa todas 

as telas do sistema, além de controles de interface utilizados. Ela acessa os serviços 

fornecidos pela Facade (padrão de projeto Facade). A divisão é feita de tal forma que, se for 

necessário construir uma interface web para o sistema, será necessário implementar apenas o 

módulo web com suas páginas, ou seja, apenas a camada de interface. 

A Facade define todos os serviços oferecidos pelas camadas abaixo dela e representa 

o único ponto de entrada ao sistema para camadas de interface gráfica acima dela (subseção 

5.2.3). A camada Business Provider representa a camada de negócio, onde são feitas as 

verificações de regras de negócio e validações de dados. 

A camada Data Provider representa a camada de acesso a dados, onde é feita a 

comunicação com o banco de dados, para inserção, atualização, deleção e seleção de 

entidades do sistema. As camadas Facade, Business Provider e Data Provider foram 

construídas utilizando o padrão de projeto Singleton, em que se tem apenas uma instância de 

cada uma delas durante toda a execução do programa (subseção 5.2.3). 

Além dessas camadas, existe a camada Model, que guarda todas as entidades do 

sistema (classes básicas), além de classes de exceção. Essa camada, conforme mostra a Figura 

5.1 é acessada pela maioria das outras, pois todas elas manipulam as entidades e instanciam 

objetos das classes aqui contidas. 

O pacote Services contém um serviço do sistema que deve ser executado de tempos 

em tempos (uma sugestão seria a cada 1h), para realizar alterações nos estados dos exercícios 

em função do decurso de prazo. Isso significa que esse módulo é responsável, dentre outras 

coisas, por verificar se o prazo de um determinado exercício já se passou e o exercício deve 

ser “fechado” sem que o aluno tenha concluído o exercício. Além disso, quando ele muda o 

estado do exercício, se o novo estado for “Aguardando correção”, o pacote ExamCorrector é 

utilizado para que a parte da correção automática seja feita. 

O pacote ExamCorrector é responsável pela correção automática de exercícios e pode 

ser utilizado tanto numa situação de conclusão do exercício oriunda de uma atualização de 

estado vinda do Data Provider, como por decurso de prazo, vindo do Services. 
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5.2.2. Diagramas de Classes 

Com base nos requisitos levantados, foi feita uma análise dos substantivos presentes a 

fim de identificar quais seriam as entidades do sistema, para que fossem construídas as classes 

que as representam. Nessa subseção, será apresentado apenas um pequeno subconjunto de 

classes do sistema, para explicar a modelagem das principais entidades. 

Figura 5.2: Herança de classes que representam a entidade Questão 

 
Fonte: Diagrama de classes do Visual Studio 

 

Na Figura 5.2, é possível visualizar como foram implementados os seis tipos de 

questões disponíveis no iProgram. Considerando que uma questão sempre pertence a um dos 

seis tipos, optou-se por tornar a classe Question, que representa a entidade Questão, uma 

classe abstrata. Dessa maneira, não é possível instanciar um objeto do tipo dessa classe, 

fazendo com que ela apenas represente a entidade e agrupe atributos e propriedades 

pertencentes a todos os tipos de questões.  

Cada tipo de questão é representado por uma classe que contém seus atributos 

específicos. Esses atributos representam as informações que precisam ser persistidas para 

cada tipo de questão. Todas as classes que representam os tipos são subclasses da classe 

Question. 
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Figura 5.3: Classes que representam a entidade Exercício e seus relacionamentos 

 
Fonte: Diagrama de classes do Visual Studio 

 

Na Figura 5.3, é possível ver as classes que modelam as abstrações relacionadas a 

Exercícios e seus relacionamentos com Questões, Alunos e Respostas de Alunos. A classe 

Exam representa a entidade Exercício e possui as seguintes propriedades: nome, início e fim 

de vigência, descrição, nota máxima, turma associada, objetivo de aprendizagem e uma lista 

de questões.  

O sistema permite que Questões sejam cadastradas de maneira independente a 

qualquer outra entidade. Dessa forma, existe a classe ExamQuestion, que representa o 

relacionamento entre um Exercício e uma Questão (um Exercício pode ser composto por 

várias Questões, e uma Questão pode pertencer a vários Exercícios). Essa classe contém 

propriedades que são definidas no momento em que o Professor associa uma Questão a um 

Exercício, tais como: nível de dificuldade, ordem da questão, objetivo de aprendizagem, valor 

percentual, permite feedback, etc. 

Após terminar de associar Questões a um determinado Exercício, o Professor salva 

aquele Exercício e, se assim desejar, publica-o para todos os Alunos da Turma. Para isso, 

verificou-se a necessidade de se criar uma entidade que mapeasse a associação de um 

Exercício com cada Aluno da turma, representada pela classe ExamStudent. Como essa classe 

representa um exercício alocado para um aluno, ela armazena informações como: o estado 

atual do exercício, as respostas para cada questão e a nota final do aluno naquele exercício. 
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5.2.3. Padrões de Projeto Utilizados 

Na construção do sistema, optou-se por utilizar padrões de projeto, que consistem em 

soluções elegantes e bem estruturadas para problemas recorrentes e conhecidos no contexto 

de desenvolvimento de software. A principal referência nesse assunto é a obra de Gamma et 

al. (1994), que traz diversos padrões de projeto utilizados nos meios acadêmicos e 

empresarial. 

Um dos padrões utilizados foi o padrão Singleton, cujo principal objetivo é garantir 

que uma classe tenha apenas uma instância, e prover um ponto global de fácil acesso a essa 

instância (GAMMA et al., 1994). 

Figura 5.4: Uso do padrão Singleton no iProgram 

 
Fonte: Diagrama de classes e código-fonte no Visual Studio 

 

A Figura 5.4 exemplifica como o padrão é utilizado no contexto do iProgram. É 

possível visualizar a classe Facade do lado esquerdo, representada em um diagrama de 

classes, e um trecho do código-fonte dessa mesma classe do lado direito. É possível observar 

que existe uma única forma de acessar uma instância da classe, que é através da propriedade 

Instance.  

Quando essa propriedade é acessada pela primeira vez, é criada a única instância do 

objeto e, nas outras vezes, essa mesma instância é retornada. Essa construção é utilizada em 

todos os pontos do sistema nos quais foi usado o padrão de projeto Singleton, que foram as 

seguintes classes: Facade, BusinessProvider e DataProvider. 
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Outro padrão de projeto utilizado foi o padrão Facade. Esse padrão tem como objetivo 

prover uma interface unificada para um conjunto de interfaces em um subsistema. Ele define 

uma interface de alto nível que faz com que os subsistemas sejam mais fáceis de usar. 

Estruturar um sistema em subsistemas ajuda a reduzir complexidade e um objetivo 

comum de projeto é minimizar a comunicação e dependência entre subsistemas. Uma forma 

de atingir esse objetivo é introduzir o objeto Facade, que provê uma interface única e 

simplificada para as funcionalidades gerais de um subsistema (GAMMA et al., 1994). 

Figura 5.5: Uso do padrão Facade no iProgram 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A Figura 5.5 exemplifica como o padrão é utilizado no contexto do iProgram. 

Percebe-se que todas as telas do sistema acessam os serviços oferecidos pelas demais camadas 

através da fachada. Também é possível visualizar uma parte dos métodos oferecidos pela 

fachada e que podem ser invocados pelas telas para ter acesso a tais serviços. 

5.2.4. Estrutura do Banco de Dados 

A modelagem do banco de dados foi feita com base na análise dos requisitos 

levantados e também nas classes definidas no sistema. Considerando a experiência prévia do 

autor no desenvolvimento de sistemas, não foi necessário criar um modelo entidade-

relacionamento, optando-se por criar as tabelas diretamente.  
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Diferentemente do código-fonte do sistema, todo escrito em inglês, optou-se por 

utilizar o idioma português para o banco de dados. Todas as tabelas foram normalizadas, a fim 

de utilizar melhor o espaço disponível, além de evitar anomalias de atualização e 

redundâncias. As tabelas foram normalizadas até a terceira forma normal utilizando o 

processo descrito em Elmasri e Navathe (2010). Os diagramas contendo todas as tabelas do 

sistema e seus relacionamentos podem ser visualizados no Apêndice C.  

5.3. Estudo Experimental 

O estudo teve como objetivo analisar o iProgram com o propósito de identificar não 

só seus pontos fortes, como também seus aspectos que precisam de melhorias. Para nortear 

esta investigação, as seguintes questões de pesquisa foram definidas: 

 Q1: Quais os pontos fortes do iProgram que podem contribuir com a 

avaliação do aprendizado de programação? 

 Q2: Quais melhorias podem ser feitas no iProgram para que ele auxilie na 

avaliação do aprendizado de programação? 

5.3.1. Participantes 

Seis professores participaram do estudo. Todos eles já ensinaram disciplinas 

introdutórias de programação, e apenas um deles não ensina mais. Os dados apresentados nos 

Quadros 5.1 e 5.2 foram extraídos do questionário aplicado aos professores, apresentado no 

Apêndice B. 

O Quadro 5.1 abaixo apresenta o perfil dos participantes quanto a suas formações. 

Dentre os seis, todos eles concluíram a graduação em Ciência da Computação na 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); todos possuem mestrado concluído na UFPE, 

com exceção do participante P#5; os participantes P#3 e P#6 já possuem doutorado concluído, 

enquanto que P#4 e P#5 estão próximos de concluí-lo, e P#1 e P#2 não possuem doutorado. 

O professor P#3, ao responder o questionário sobre sua formação, não especificou as 

áreas de pesquisa de seu mestrado e doutorado, optando por responder apenas “Ciência da 

Computação”. Por isso, no caso desse professor, as áreas estão indicadas como “CC”. 
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Quadro 5.1: Perfil dos professores participantes (1) 

 Graduação 

(Instituição) 

Mestrado 

(Área/Instituição) 

Doutorado 

(Área/Instituição) 

P#1 CC (UFPE) Sistemas de Apoio à Decisão (UFPE) X 

P#2 CC (UFPE) Métodos Formais (UFPE) X 

P#3 CC (UFPE) CC (UFPE) CC (UFPE) 

P#4 CC (UFPE) Inteligência Artificial (UFPE) Linguagens de Programação 

(UFPE) 

P#5 CC (UFPE) Interação Humano-Computador (PUC-

Rio) 

Ensino de Programação 

(UFPE) 

P#6 CC (UFPE) Engenharia de Software (UFPE) Engenharia de Software 

(UFPE) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Quadro 5.2 abaixo mostra mais dados sobre os professores participantes: qual a área 

de pesquisa no qual eles tem trabalhado, há quanto tempo pesquisam nessa área, e há quanto 

tempo ensinam disciplinas introdutórias de programação. O participante P#2 relatou que tem 

trabalhado apenas como professor, não atuando mais na área de pesquisa e, por isso, optou 

por não responder sobre a área e o tempo de pesquisa. O participante P#3 não soube dizer 

exatamente há quanto tempo ensina programação, e optou por responder com “mais de 10 

anos”. 

Quadro 5.2: Perfil dos professores participantes (2) 

 

Área de pesquisa 
Tempo na 

área 

Tempo no 

ensino de 

programação 

P#1 Decisão Multicritério e Sistemas de Apoio à Decisão 15 anos 27 anos 

P#2 X X 8 anos 

P#3 Linguagens de Programação e Avaliação de 

Desempenho 

15 anos Mais de 10 

anos 

P#4 Linguagens de Programação 5 anos 5 anos 

P#5 Ensino de Linguagens de Programação 4 anos 5 anos 

P#6 Engenharia de Software, Métodos Formais, Testes 10 anos 3 meses 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

5.3.2. Preparação da coleta de dados 

Após a especificação de requisitos definida na seção 4.1, a ferramenta foi 

implementada conforme descrito nas seções 5.1 e 5.2. Como não foi possível concluir a 

implementação, foram gerados protótipos de telas para o módulo de relatórios e para a 

submissão e correção de questões de código. Para a geração dos protótipos do módulo de 
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relatórios, foi utilizada a ferramenta Online Chart Tool
3
, para as questões de submissão, o 

design de telas do Microsoft Visual Studio. 

Para a demonstração da ferramenta aos professores, foi criado um banco de dados 

contendo alguns dados para servirem de exemplo durante a apresentação. Dessa maneira, 

preparou-se uma Turma, com Objetivos de Aprendizagem, Professores e Alunos associados. 

Além disso, foi elaborado um exercício composto por cinco questões, cada uma de um tipo. 

Para a realização das entrevistas, foi elaborado um roteiro, disponível no Apêndice B, 

a fim de padronizar a condução da apresentação da ferramenta para todos os professores. 

Além disso, foi desenvolvido um questionário com oito assertivas que deveriam ser julgadas 

de acordo com a escala Likert (LIKERT, 1932), cujas respostas possíveis variam de discordo 

totalmente a concordo totalmente. Um espaço para comentários também integrou a avaliação 

de cada assertiva, assim como um espaço para comentários gerais. 

5.3.3. Processo de coleta de dados 

Na execução do estudo, inicialmente os participantes foram informados sobre os 

objetivos da pesquisa, bem como sobre os riscos e benefícios de sua participação. Após 

assinar o termo de consentimento livre e esclarecido, exibido no Apêndice A, eles foram 

submetidos à entrevista, que foi gravada para posterior transcrição e análise dos dados. As 

entrevistas foram realizadas no período de 15 de maio a 05 de junho de 2015. Cada um dos 

professores avaliou individualmente a ferramenta iProgram. 

O tipo de entrevista utilizado foi a entrevista aberta, que, de acordo com Boni e 

Quaresma (2005), atende principalmente a finalidades exploratórias, e é bastante utilizada 

para o detalhamento de questões e formulação mais precisa de conceitos. Em relação a sua 

estruturação, o entrevistador introduz o tema e o entrevistado tem liberdade para discorrer 

sobre o tema sugerido. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão, sendo 

as perguntas respondidas dentro de uma conversação informal (BONI; QUARESMA, 2005). 

No início da entrevista, o entrevistador explicava ao entrevistado que durante a 

apresentação da ferramenta ele deveria se sentir livre para interromper para fazer comentários 

ou perguntas. Depois disso, o entrevistador seguia o roteiro da entrevista, navegando por 

todas as funcionalidades do sistema, explicando cada detalhe, e simulando o uso da 

ferramenta como um professor. Dessa forma, foi possível demonstrar o gerenciamento das 

                                                           
3
 http://www.onlinecharttool.com/graph 
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entidades, a elaborações de exercícios, a execução dos exercícios (como aluno), a correção 

por parte do professor, os relatórios gráficos, dentre outras características do sistema.  

O objetivo da apresentação era que o professor entendesse o funcionamento da 

ferramenta e pudesse ter uma noção de como utilizá-la. Após essa demonstração, era 

solicitado ao professor que respondesse o questionário, indicando o grau de concordância, 

neutralidade ou discordância em relação às assertivas apresentadas. Para cada assertiva 

também era possível escrever comentários se ele desejasse. 

5.3.4. Análise e síntese dos resultados 

As entrevistas realizadas foram transcritas e seus dados foram analisados de maneira 

qualitativa. Os questionários, por sua vez, foram analisados com uma abordagem quantitativa. 

O estudo se baseou na Estatística Descritiva, que se preocupa com a organização e descrição 

dos dados e tem como objetivo primário transformar dados coletados em informações. 

Sendo assim, neste estudo, foi utilizada a Distribuição de Frequência, especificamente 

a Frequência Absoluta, para apresentar os dados e suas respectivas frequências por meio da 

Tabela 5.2. Para cada assertiva é exibida a frequência das respostas dadas pelos participantes, 

de acordo com a escala Likert (LIKERT, 1932).  

Além disso, foi calculado o valor médio da avaliação de cada assertiva baseando-se na 

Média Aritmética Ponderada, como realizado por Oliveira (2005), de modo a mensurar o grau 

de concordância dos professores em relação às assertivas utilizadas na validação do iProgram. 

Assim, utilizou-se um valor de 1 a 5 para cada resposta, sendo: 1) Discordo Totalmente, 2) 

Discordo, 3) Neutro, 4) Concordo e 5) Concordo Totalmente. A partir disso foi calculado o 

valor médio baseando-se na frequência das respostas dos professores por meio da seguinte 

fórmula: 

             
   

       
 

 

Onde, 

            valor médio das avaliações da assertiva; 

   valor da resposta da assertiva; 

   frequência da resposta; 

  número de professores. 



105 

 

Para facilitar a compreensão do cálculo do valor médio de cada assertiva, a seguir é 

apresentado um exemplo extraído do estudo. Para tal, serão utilizados os resultados da 

avaliação para a assertiva “O banco de dados de questões disponíveis permite a criação de 

vários exercícios diferentes de maneira mais rápida, além da reutilização de questões em 

contextos diferentes”. 

Tabela 5.1: Resultado das avaliações de uma assertiva 
FREQUÊNCIA ABSOLUTA             

Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 
4,6 

(1) (2) (3) (4) (5) 

0 0 1 0 5 

Fonte: Dados da pesquisa 

Considerando-se a assertiva citada e a frequência das respostas dos professores em 

relação à concordância do que foi apresentado na Tabela 5.1, o valor médio da assertiva em 

questão foi calculado da seguinte forma: 

             
                             

 
     

Quanto mais próximo de 5, número máximo na escala Likert (LIKERT, 1932), o 

            estiver, maior será o nível de concordância dos professores em relação às assertivas 

de avaliação do iProgram. Assim, no exemplo apresentado, os participantes são concordantes 

em relação à utilidade do banco de questões disponibilizado na aplicação, inclusive para 

reutilização de questões em contextos e exercícios diferentes. No entanto, este aspecto pode 

ser aprimorado. 

O Quadro 5.3 abaixo apresenta as assertivas utilizadas no questionário respondido 

pelos professores. 
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Quadro 5.3: Assertivas utilizadas no questionário 

A#1 O sistema permite um gerenciamento efetivo de turmas, alunos e exercícios, 

facilitando o trabalho do professor e centralizando informações 

A#2 A possibilidade de criação de exercícios com seis tipos diferentes de questões 

permite que sejam avaliados tipos diferentes de conhecimentos e habilidades do 

aluno 

A#3 O banco de dados de questões disponíveis permite a criação de vários exercícios 

diferentes de maneira mais rápida, além da reutilização de questões em contextos 

diferentes 

A#4 A associação de objetivos de aprendizagem com exercícios e questões permite 

identificar de maneira mais precisa em que pontos os alunos precisam melhorar 

A#5 O uso de correção semiautomática faz com que o professor possa se concentrar 

apenas na correção de questões manuais, agilizando o tempo de correção e, 

consequentemente, auxiliando em fornecer feedback mais rápido aos alunos 

A#6 O fornecimento de feedback em questões diminui a distância entre professor e aluno 

e permite que o professor possa indicar melhor onde está o erro do aluno e, assim, 

proporcionar a ele um melhor aprendizado 

A#7 A visualização de relatórios em formato gráfico permite que o professor tenha uma 

visão do aprendizado da turma e especificamente de cada aluno e, com base na 

análise dos relatórios, possa tomar decisões quanto ao reforço de determinados 

conteúdos 

A#8 O sistema é intuitivo e fácil de usar, tendo um padrão gráfico usado de maneira 

uniforme e simples 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 5.2: Resultados da avaliação da ferramenta iProgram 

 FREQUÊNCIA ABSOLUTA  

Assertivas 
Discordo 

totalmente 
Discordo Neutro Concordo 

Concordo 

totalmente 
            

A#1 0 0 0 2 4 4,6 

A#2 0 0 0 1 5 4,8 

A#3 0 0 1 0 5 4,6 

A#4 0 0 0 4 2 4,3 

A#5 0 0 0 3 3 4,5 

A#6 0 0 0 2 4 4,6 

A#7 0 0 1 1 4 4,5 

A#8 0 0 1 2 3 4,3 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

De maneira geral, percebe-se que todas as assertivas tiveram um grau de concordância 

elevado (            maior do que 4 em todos os casos). Segue abaixo uma análise detalhada 

das respostas fornecidas a cada assertiva, juntamente com os comentários escritos no 

questionário e as observações feitas pelos professores durante as entrevistas. 
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Análise da assertiva A#1 

Através da análise da Tabela 5.2, é possível perceber que a assertiva A#1 obteve um 

valor médio de avaliação de 4.6. Isso indica que houve um alto nível de concordância por 

parte dos professores. Pode-se inferir, a partir desse dado, que o sistema proporciona não só 

um cadastro padronizado de suas principais entidades, como também o seu gerenciamento de 

maneira eficaz. 

Além disso, os professores concordam que a ferramenta, nesse aspecto, facilita o 

trabalho do professor de disciplinas introdutórias de programação, que é um dos objetivos da 

ferramenta. É importante destacar também que a aplicação centraliza as informações e 

permite que o professor possa gerenciar toda a avaliação de exercícios nela. 

Ainda sobre a assertiva A#1, o professor P#6 escreveu nos comentários que, na 

opinião dele, seria necessário utilizar o sistema para ter uma opinião mais segura. Nesse caso, 

o professor, apesar de concordar com a assertiva, parece estar inseguro e isso demonstra que, 

assim como para outras ferramentas, é necessário fornecer treinamento para que os 

professores se sintam seguros a utilizar o iProgram.  

O professor P#5, ao comentar a assertiva A#1, relatou que a funcionalidade de 

fornecer relatórios é importante para a centralização de informações. Nesse caso, percebe-se 

que os relatórios servem para que o professor tenha um lugar nos quais os dados referentes 

aos exercícios dos alunos são centralizados e no qual ele possa extrair informações dos 

gráficos. 

Aqui, cabe ressaltar que, considerando-se o que foi dito pelos professores durante as 

entrevistas, percebeu-se que três deles (P#2, P#3 e P#5) questionaram a diferença entre 

Exercício e Questão. Nesses casos, o entrevistador explicou que um Exercício é formado por 

uma ou mais questões. Essa dúvida com a nomenclatura surgiu, na visão do entrevistador, 

porque não há uma nomenclatura padrão para avaliações. Alguns professores, inclusive, 

relataram que usam outros nomes, como por exemplo: Lista de Exercícios e Exercício 

(fazendo um paralelo com Exercício e Questão, respectivamente). Essa dúvida foi esclarecida 

pelo entrevistador, mas parece evidenciar uma necessidade de manual ou treinamento que 

esclareça os termos utilizados no sistema. 
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Análise da assertiva A#2 

Sobre a assertiva A#2, o valor médio de avaliação de 4.8 demonstra um elevado grau 

de concordância por parte dos professores.  

Apenas o professor P#5 comentou essa assertiva: “Acho que os diferentes objetivos de 

aprendizagem podem ser avaliados com os diferentes tipos de questões. Só acho que pode 

haver uma não correspondência, na escolha do professor, entre como ele quer alcançar o 

objetivo e o tipo de questão fornecida. Poderia se ter um filtro para o objetivo de 

aprendizagem disponibilizado e o tipo de questão”.  

Aparentemente, esse professor deseja que exista uma vinculação entre objetivos de 

aprendizagem e tipos de questão. De qualquer forma, a ferramenta permite que o professor 

associe qualquer objetivo de aprendizagem com qualquer questão, e facilita a busca de 

objetivos de aprendizagem com um filtro. Poderia ser feita a associação sugerida, mas 

acredita-se que isso implicaria em mais uma etapa para o professor na elaboração do 

exercício. 

Análise da assertiva A#3 

No que diz respeito à assertiva A#3, o valor médio de avaliação de 4.6, nesse caso, 

demonstra que cinco professores concordaram totalmente e apenas um manteve-se neutro. 

Esse professor (P#6) escreveu o seguinte comentário: “A reutilização será efetiva se a forma 

de classificar e ordenar as questões for bem prática. Permitir busca de questões por vários 

critérios.” 

Esse professor, durante a entrevista, demonstrou preocupação com a formação do 

banco de questões, ou seja, com o esforço inicial de cadastro necessário para que o professor 

possa ter várias questões na ferramenta. De fato, essa dificuldade existe, mas o esforço é 

grande somente no começo, e pode ser feita uma importação de questões através de um 

arquivo xml, por exemplo.  

Quanto à busca de questões por vários critérios, atualmente a ferramenta busca por 

palavras contidas no enunciado da questão, e essa busca é feita para cada tipo de questão. 

Com base na sugestão do professor, a ferramenta poderia fazer buscas inteligentes, de maneira 

que o professor pudesse consultar, por exemplo, questões nas quais os alunos de outras turmas 

não foram bem-sucedidos. 
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Análise da assertiva A#4 

A assertiva A#4 obteve valor médio de avaliação de 4.3. A noção de objetivos de 

aprendizagem e sua associação com exercícios e questões representa um dos diferenciais da 

ferramenta. Esse tema foi um dos que os professores mais comentaram durante as entrevistas, 

tanto nos comentários escritos quanto no discurso falado. 

O professor P#3, nos comentários dessa assertiva, relatou que essa identificação dos 

pontos nos quais os alunos precisam melhorar depende do critério de associação adotado pelo 

professor. Disse também que uma questão pode estar associada a mais de um objetivo. Na 

verdade, do jeito que a ferramenta foi construída, uma questão só pode estar associada a um 

objetivo. Assim, percebe-se que o professor quis sugerir que o sistema permita a associação 

de questões com mais de um objetivo. 

O professor P#1, um dos que disse concordar totalmente com a assertiva, escreveu nos 

comentários que esse é um grande diferencial da ferramenta. Esse professor comentou, 

durante a entrevista, que trabalha há muito tempo com o sistema Moodle. Segundo ele, uma 

das lacunas do Moodle é justamente a falta de associação das questões utilizadas com as 

competências que se deseja avaliar. Assim, ao final da correção, o professor não sabe se 

aquela tarefa está cobrindo as competências que se pretendia. Ele também ressaltou que não 

viu em outras ferramentas essa possibilidade de ter um levantamento estatístico do grau de 

aprendizado de acordo com objetivos de aprendizagem. 

Ainda sobre essa assertiva, o professor P#4 comentou durante a entrevista que, 

enquanto era monitor de uma disciplina de Lógica Computacional na graduação, utilizou uma 

abordagem um pouco parecida. No caso, nas provas escritas aplicadas aos alunos, os 

monitores, juntamente com o professor, deixavam explícito no enunciado de cada questão 

quais assuntos estavam sendo cobrados. Com base nesse histórico de provas, os monitores 

desenvolveram uma ferramenta que tentava analisar resultados de turmas anteriores para 

inferir quais assuntos precisavam ser reforçados pela monitoria nas próximas turmas. 

Análise da assertiva A#5 

Sobre a assertiva A#5, que obteve o valor médio de avaliação de 4.5, apenas um 

professor (P#2) escreveu um comentário na avaliação. Ele destacou que, em sua opinião, no 

caso de programação, existe uma maior necessidade de correções manuais de código e 

feedback mais individualizado. A ferramenta foi desenvolvida de forma a se adaptar, também, 
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a esse tipo de realidade, pois permite que o professor crie exercícios com quantas questões de 

correção manual ele desejar. 

Durante as entrevistas, outros professores opinaram sobre o uso de correção 

semiautomática. O professor P#1 ressaltou que só acha viável realizar correções manuais para 

turmas de até cinquenta alunos, tendo que recorrer a correções exclusivamente automáticas 

para turmas maiores. Quanto à maneira como se dá a correção automática e o feedback 

fornecido para os alunos nas questões com esse tipo de correção, três professores fizeram 

observações sobre o tema. 

Um deles, o professor P#3, sugeriu que a ferramenta funcionasse da seguinte maneira: 

sempre que o aluno submetesse a solução de uma questão de correção automática, em caso de 

erro, o sistema poderia dar outras chances para ele acertar. Isso seria feito trocando-se a 

questão errada por alguma outra semelhante, de mesmo nível de dificuldade, mesmo objetivo 

de aprendizagem, etc. Existiria um limite de tentativas para evitar que o aluno adote uma 

abordagem de tentativa e erro.  

Os três professores deram sugestões quanto ao tipo de feedback apresentado ao aluno 

em questões de submissão de código-fonte. Considerando que o sistema só indica se o código 

do aluno compilou com sucesso e se passou em todos os testes, eles mencionaram que 

consideram importante que a ferramenta indique explicitamente em qual teste o código 

falhou.  

Na opinião dos professores, em turmas introdutórias de programação, principalmente 

no início, é importante que o sistema ajude o aluno a encontrar o erro, para evitar que ele pare 

de progredir. Um deles (P#5) também sugeriu que, se possível, o sistema, de acordo com o 

desempenho do aluno durante o curso, passe a fornecer menos informações para que o aluno 

se sinta mais desafiado a encontrar o próprio erro. De acordo com o professor, essa ideia está 

baseada no conceito de scaffolding
4
. 

Diante dessas observações, fica evidente a necessidade de aprimoramento do feedback 

fornecido pela ferramenta em questões de submissão de código, a fim de indicar 

explicitamente em quais testes o código do aluno não foi bem sucedido. 

 

                                                           
4
 Scaffolding é o apoio dado durante o processo de aprendizagem adaptado às necessidades do aluno com a 

intenção de ajudá-lo a alcançar suas metas de aprendizagem (SAWYER, 2006). 
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Análise da assertiva A#6 

A assertiva A#6 obteve valor médio de avaliação de 4.6. Nenhum professor escreveu 

comentários sobre essa assertiva, mas a maioria deles teceu comentários sobre aspectos 

relacionados a feedback durante a entrevista. 

Relativo a esse tema, também houve opiniões no sentido de indicar em quais testes os 

códigos do aluno falharam. Além disso, o professor P#2 indicou que acredita ser mais 

eficiente se a troca de mensagens entre aluno e professor, permitida pelo sistema em cada 

questão, pudesse ser realizada antes de o aluno submeter as questões para correção. Dessa 

forma, o aluno poderia tirar suas dúvidas antes de aplicar suas respostas. Apesar de ser uma 

sugestão válida, percebe-se que dessa maneira provavelmente o professor teria uma grande 

demanda de dúvidas, sobrecarregando-o com respostas aos alunos. Isso vai de encontro à 

ideia de auxiliar o professor, pois aumenta sua carga na correção de exercícios. 

Sobre essa mesma troca de mensagens entre aluno e professor em cada questão, houve 

elogios e uso de expressões como “excelente” e “interessante” durante as entrevistas. Além 

disso, o professor P#1 fez comparações com o fornecimento de feedback por outros sistemas, 

como o Moodle, relatando que a troca de comentários entre aluno e professor não está 

presente nesse sistema. 

Análise da assertiva A#7 

A assertiva A#7 obteve valor médio de avaliação de 4.5. Apenas dois professores 

escreveram comentários sobre essa assertiva.  

Um deles (P#5) relatou que concorda com a assertiva, porém acredita que dependerá 

de como o filtro para esses relatórios vai ocorrer. O professor parece estar dizendo que tudo 

dependerá de como o professor utilizará os relatórios que tem em mãos, que intepretação ele 

terá dos dados e quais medidas ele tomará. O outro professor (P#3) se manteve neutro em 

relação à assertiva e escreveu que tudo dependerá dos tipos de gráficos utilizados. 

Esse último professor, durante a entrevista, sugeriu que a parte de gráficos fosse 

revista. De acordo com ele, a maneira como os dados estão sendo apresentados é pouco 

informativa, devendo haver um tratamento estatístico melhor. Uma sugestão apresentada pelo 

professor foi o uso de gráficos box plots, pois, segundo ele, poderia ser feita uma análise mais 

completa da turma, entendendo sua dispersão. 
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Outros professores fizeram comentários sobre o módulo de relatórios durante as 

entrevistas. Um deles (P#2) ressaltou que, nos gráficos em que as informações apresentadas 

são médias de notas, seria importante considerar também o desvio-padrão, pois médias podem 

ser amplamente afetadas por alunos nos extremos (notas muito baixas ou muito altas). Outro 

(P#5) também demonstrou interesse em gráficos que exibissem mais informações, o que 

reforça o uso de gráficos box plots. 

Análise da assertiva A#8 

A assertiva A#8 obteve valor médio de avaliação de 4.3. Dois professores fizeram 

comentários escritos durante as entrevistas. Um deles (P#6), que se manteve neutro em 

relação a essa assertiva, escreveu que à primeira vista a interface pode ser aprimorada para ser 

mais amigável. No entanto, ele não descreveu como poderia ser feita essa melhora.  

O outro professor (P#5) concordou com a assertiva, mas destacou que existem 

algumas inconsistências no uso de elementos de interface. De fato, verificou-se que alguns 

componentes de seleção (checkbox e radiobuttons) são usados de maneira inconsistente: 

checkbox deve ser usado quando se pode selecionar mais de um item, e radiobutton quando só 

se pode selecionar um item por vez. Algumas telas do sistema não respeitam essa boa prática, 

mas podem ser facilmente corrigidas. 

Ainda sobre o aspecto da interface do sistema, o professor P#1 comentou, durante a 

entrevista que as telas estão bem amigáveis, o sistema possui uma navegabilidade boa e que 

ele gostou do uso das cores. Já o professor P#3 reagiu positivamente ao uso de diferentes 

cores para apresentar os exercícios para os alunos, dependendo do estado do exercício. 

Análise dos comentários gerais 

O questionário aplicado aos professores durante a entrevista possui uma área para 

comentários gerais, caso o professor desejasse escrever algo que não tivesse sido contemplado 

no questionário. Alguns professores optaram por utilizar esse espaço, sendo que todos eles 

fizeram observações durante a entrevista que foram importantes como feedback para a 

ferramenta. 

O professor P#1 escreveu nos comentários que o sistema é muito promissor. Já o 

professor P#6 mencionou que considera o sistema potencialmente interessante, e que ele 

induz uma metodologia de trabalho bastante sistemática. Além disso, segundo ele, a 
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ferramenta integra várias funções de outras ferramentas que ele já tentou utilizar. No entanto, 

esse professor escreveu que tem dúvida quanto ao esforço para adaptação com o sistema. 

Esse mesmo professor, além de escrever nos comentários, durante a entrevista, relatou 

que achou a ferramenta interessante principalmente por ela integrar várias funcionalidades. 

Ele ressaltou que, atualmente, utiliza algumas ferramentas que não conversam entre si. 

Também destacou que achou interessante o acompanhamento por questão. Após declarar que 

seria usuário da ferramenta, descreveu que seu principal receio é o possível esforço para 

começar a usar a ferramenta, com o cadastro de questões, exercícios e demais entidades. Além 

disso, ele disse que teve a impressão que a ferramenta talvez mude a metodologia de trabalho 

dele, e que ele precisaria entender melhor a ferramenta para avaliar o nível de dependência 

que teria dela. Após a exposição de seus receios, ele ressaltou que apesar disso, considera a 

ferramenta muito positiva. 

O professor P#4 também declarou explicitamente que seria usuário da ferramenta, 

sendo que esse, inclusive, pediu para já começar a utilizá-la em uma de suas turmas. Ele disse 

que a universidade para a qual trabalha está tentando padronizar as provas aplicadas para os 

alunos de um mesmo curso em diferentes locais e que, em sua opinião, a ferramenta poderia 

ser útil nesse sentido. 

5.4. Discussão 

Nesse capítulo foi apresentada a implementação da ferramenta iProgram (descrita no 

Capítulo 4). Foram descritos detalhes de todas as tecnologias utilizadas na construção do 

sistema, diagramas de classes, padrões de projeto e modelagem do banco de dados. Além 

disso, também foi apresentado o experimento realizado com professores de disciplinas 

introdutórias de programação. Todos os professores entrevistados têm formação em 

Computação e já ensinaram ou ainda ensinam essas disciplinas. Todos eles possuem 

mestrado, sendo que dois possuem doutorado e outros dois estão prestes a concluir o 

doutorado. 

Nesse experimento, a ferramenta foi apresentada a cada professor, explicando-se suas 

funcionalidades e limitações. Em seguida, solicitou-se que os professores respondessem a um 

questionário composto por assertivas sobre o sistema, em que os professores deveriam indicar 

o grau de concordância com cada assertiva usando a escala Likert (LIKERT, 1932). Além da 
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análise das assertivas, os professores também podiam fazer comentários escritos, e todas as 

entrevistas foram gravadas para que as observações faladas também fossem registradas. 

Através da análise do valor médio de avaliação de cada assertiva, observa-se a 

concordância dos participantes em relação à contribuição do iProgram no auxílio ao professor 

na tarefa de avaliar exercícios de programação. Isso pode ser percebido com a média final das 

avaliações que ficou em 4.5, numa escala que vai até 5. 

Verificou-se que houve concordância de que o sistema ajuda o professor a gerenciar 

turmas, exercícios e questões. Percebeu-se que há necessidade de treinamento quando da 

implantação da ferramenta, principalmente para que os professores entendam a sistemática do 

funcionamento e para que os termos utilizados possam ser esclarecidos. Sobre os diversos 

tipos de questões existentes, os professores também concordaram que essa é uma forma de 

avaliar diferentes tipos de habilidades dos alunos. 

No que diz respeito ao banco de questões, ficou demonstrada a concordância dos 

professores na afirmação de que ele auxilia na criação de exercícios de maneira mais rápida e 

prática, além de permitir reutilização de questões. Percebeu-se que ele pode ser útil somente 

quando tiver um número grande de questões, e que para chegar a esse ponto talvez implique 

em bastante trabalho de cadastro por parte do professor. Isso pode ser um fator que desmotive 

o professor a utilizar a ferramenta. No entanto, podem ser utilizadas estratégias como a 

formação inicial de um banco de questões, quando da implantação da ferramenta, além de 

opções de importação de questões em formatos pré-definidos, como xml por exemplo. 

Sobre os objetivos de aprendizagem e sua associação com questões e exercícios, 

percebeu-se que houve uma boa aceitação por parte dos professores, sendo inclusive 

considerado o grande diferencial da ferramenta. Por sugestão de um dos professores, esse 

módulo pode ser aprimorado com a possibilidade de associação de vários objetivos com uma 

única questão, para que várias habilidades possam ser avaliadas por questão. 

Os professores demonstraram aprovar a possibilidade de se ter dois tipos de avaliação 

de questões: manual e automática. Foram sugeridas melhorias no fornecimento de feedback 

para questões de submissão de código, para que o aluno possa entender melhor onde está 

errando. Ainda sobre o feedback fornecido aos alunos, os professores gostaram da 

possibilidade de troca de mensagens entre alunos e professores em cada questão.  
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Sobre o módulo de relatórios, percebeu-se que é necessário utilizar outros tipos de 

gráficos, de maneira que mais informações possam ser extraídas dos gráficos pelos 

professores. Houve boa aceitação da interface gráfica do sistema, sendo considerada 

amigável, tendo sido identificados apenas alguns ajustes de padronização de uso de 

componentes gráficos. 

5.5. Considerações Finais 

Este capítulo apresentou a implementação da ferramenta iProgram, um sistema que 

visa auxiliar o professor de disciplinas introdutórias de programação na avaliação de seus 

alunos. Os requisitos e a ferramenta foram apresentados no Capítulo 4. Além disso, foi 

apresentado um estudo realizado com professores para validação do sistema. Os resultados 

obtidos trazem contribuições para o iProgram, possibilitando identificar aspectos positivos e 

possíveis melhorias. 
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Capítulo 6  
 

Conclusão e Trabalhos Futuros 

A disciplina de programação normalmente é ministrada no início de cursos de 

Computação e de algumas Engenharias. Diversos desafios são encontrados tanto pelos 

professores quanto pelos alunos dessa disciplina. O professor precisa lidar com turmas 

grandes e heterogêneas, sabendo que é importante fornecer feedback para cada aluno. Além 

disso, precisa desenvolver exercícios para que os alunos aprendam praticando. Os alunos, por 

sua vez, precisam compreender detalhes de uma linguagem de programação e desenvolver um 

raciocínio considerando estruturas e abstrações. 

Nesse cenário, pesquisas vêm sendo realizadas objetivando desenvolver ferramentas 

que auxiliem no ensino e no aprendizado de programação, como os trabalhos de Douce 

(2005), Ihantola et al. (2010) e Pieterse (2013). Especificamente, existem muitos estudos 

relatando o desenvolvimento de sistemas que ajudem o professor a avaliar o aprendizado dos 

alunos, por exemplo, Hunter et al. (2013) e Queirós e Leal (2012). A maioria dessas 

aplicações foca em avaliar o aluno com questões de submissão de código, nas quais, dada a 

especificação de um problema, o aluno precisa desenvolver uma solução, enviá-la ao sistema 

e verificar se seu programa forneceu as respostas corretas. 

Considerando esse contexto, esta pesquisa investigou como o uso de uma ferramenta 

de avaliação de exercícios poderia ser útil ao professor de programação. Para atingir o 

objetivo delineado, a pesquisa contou com diversas fases: revisão da literatura sobre ensino e 

aprendizagem de programação e sobre ferramentas de avaliação automática; definição de 

requisitos da ferramenta, implementação e avaliação junto a professores. 

No que se refere à revisão da literatura, pôde-se identificar as principais dificuldades 

enfrentadas nas disciplinas introdutórias de programação por alunos e professores. Essas 

dificuldades passam pela heterogeneidade das turmas, falta de recursos para acompanhamento 

mais individualizado (LAHTINEN et al., 2005), deficiências no conhecimento matemático 

necessário (SUDOL, 2011), natureza abstrata da programação (BENNEDSEN; 

CASPERSEN, 2006), necessidade de exercícios práticos, dentre outras. Essa realidade, se não 

devidamente abordada, pode levar a altos índices de reprovação ou de abandono de curso 

(LAHTINEN et al., 2005) (MARQUES et al., 2011).  
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Além disso, a revisão da literatura sobre ferramentas de avaliação revelou que a 

maioria delas utiliza apenas o tipo de questão de submissão de código (como Alshami e 

Elganar (2011)), poucas fornecem relatórios gráficos para alunos e professores (como Hunter 

et al. (2013)), e nenhuma delas possui associação de objetivos de aprendizagem com 

questões. 

Diante do panorama traçado, é relevante construir uma ferramenta que proporcione ao 

professor: a elaboração de exercícios com diversos tipos de questões; a possibilidade de 

corrigir os exercícios manualmente ou de maneira automatizada; opções de fornecimento de 

feedback para alunos e professores; e, associação de questões com objetivos de aprendizagem, 

para identificar possíveis pontos de melhoria. Desse modo, com base na revisão de literatura 

feita, foram levantados requisitos, e implementada a ferramenta iProgram. 

O sistema foi avaliado junto a seis professores formados em Computação. Cinco deles 

ensinam disciplinas de introdução à programação e apenas um não está ensinando atualmente, 

apesar de ter ensinado por oito anos. Todos os professores possuem mestrado, dois possuem 

doutorado e outros dois estão concluindo o doutorado, e suas experiências de ensino dessa 

matéria variam de 3 meses a 27 anos. Essa avaliação teve como objetivo avaliar o grau de 

concordância dos professores com assertivas sobre o sistema. Além disso, buscava-se validar 

os requisitos da ferramenta, identificando-se pontos fortes e possíveis melhorias. 

Os resultados obtidos com as entrevistas e os questionários evidenciam a contribuição 

do iProgram em proporcionar um ambiente para auxiliar o professor na avaliação de 

exercícios de programação. De maneira geral, a ferramenta foi avaliada positivamente, e seus 

diferenciais foram reconhecidos pelos professores, alguns, inclusive, demonstrando interesse 

em usá-la em suas turmas. 

6.1. Contribuições da Pesquisa 

Do ponto de vista da Computação, este trabalho contribui para a melhoria do ensino e 

da aprendizagem de programação, uma vez que apresenta uma ferramenta que auxilia o 

professor na avaliação de exercícios de programação.  

Considerando-se que para o aprendizado de programação é importante o fornecimento 

de feedback formativo e o acompanhamento de perto do aluno, o sistema construído ajuda o 

professor a avaliar os alunos de maneira mais eficiente, além de identificar, utilizando os 
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relatórios gráficos, quais objetivos de aprendizagem não estão sendo bem desenvolvidos pelos 

alunos. 

Outra importante contribuição deste trabalho é a revisão da literatura realizada sobre 

ensino e aprendizagem de programação e sobre ferramentas de avaliação automática de 

exercícios de programação. 

6.2. Limitações 

Em relação às limitações deste trabalho, podem-se citar os possíveis vieses 

introduzidos no processo de seleção dos artigos na etapa de revisão da literatura. Além disso, 

a quantidade limitada de bases de dados consultadas para realização dessa revisão e a extração 

dos dados a partir dos estudos retornados podem fornecer apenas uma visão parcial da 

pesquisa sobre ensino e aprendizagem de programação para iniciantes e o uso de ferramentas 

que auxiliem na avaliação do aprendizado. Assim, os resultados podem não refletir o estado 

da pesquisa em um contexto mais abrangente. Contudo, em ambos os casos, optou-se pela 

análise das principais revistas e conferências da área no intuito de fornecer uma visão mais 

próxima da realidade. 

Em relação à avaliação do sistema, o pequeno número de participantes e a não 

aplicação da ferramenta em um contexto de sala de aula durante um semestre são as principais 

limitações.  

6.3. Trabalhos Futuros 

As limitações deste trabalho combinadas aos resultados obtidos com as entrevistas 

realizadas apontam para várias direções futuras, dentre elas: 

 Recomendação de material de estudo: fazer com que o sistema possa ser 

capaz de, com base na análise do desempenho do aluno em exercícios, 

recomendar materiais de estudo para ajudar o aluno; 

 Sugestão de questões para o professor: elaborar uma forma de o sistema 

auxiliar o professor na elaboração de exercícios sugerindo questões com base 

no histórico de acertos dos alunos; 

 Novas formas de avaliação e correção: agregar novas formas de avaliação à 

ferramenta como, por exemplo, revisão por pares, na qual cada aluno avalia 

exercícios de outro aluno; Utilizar mecanismos adicionais de correção 
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automática como, por exemplo, análise estática de código; Construir um 

serviço de interface com outras ferramentas de correção automática; 

 Melhorias no feedback:  

o Estabelecer níveis de feedback para questões de submissão de código, 

de maneira que nas primeiras submissões mais informações sejam 

fornecidas e a quantidade de detalhes diminua nas demais submissões; 

o Desenvolver um tutor inteligente que forneça sugestões aos alunos de 

como corrigir erros nos seus códigos-fonte; 

o No módulo de relatórios, utilizar outros tipos de gráficos como, por 

exemplo, o box plot, de maneira que o professor possa extrair mais 

informações acerca do andamento da turma; 

o Registrar logs de interação dos alunos com o sistema para prover mais 

relatórios ao professor; 

 Aspectos de interface: desenvolver uma versão web da interface do sistema; 

realizar testes de usabilidade e corrigir possíveis erros identificados; 

 Validação: utilizar a ferramenta no contexto de uma turma de cerca de 50 

alunos de introdução à programação para avaliar sua aplicabilidade e 

aceitação perante professores e alunos. 
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Apêndice A. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 
 

Você está sendo convidado a participar como voluntário da pesquisa de mestrado de Eliaquim Lima 

Sá Neto, da Universidade Federal de Pernambuco, intitulada iProgram: uma ferramenta de 

avaliação do aprendizado de programação, que está sendo realizada sob a orientação da professora 

Patrícia Tedesco. 

No contexto do ensino e aprendizagem de programação, a ferramenta proposta foca no gerenciamento 

de turmas, questões (de diversos tipos) e exercícios, e na vinculação dessas entidades com Objetivos 

de Aprendizagem, que são as saídas esperadas do processo de aprendizagem. Além disso, o sistema 

provê mecanismos de correção automática e manual de exercícios. Outro destaque da ferramenta é a 

apresentação de relatórios gráficos tanto para o professor quanto para o aluno. Objetiva-se, assim, 

auxiliar o professor de disciplinas introdutórias de programação no seu trabalho de criação e correção 

de exercícios, além de ajudar os alunos com o fornecimento de feedback. 

Neste estudo, os participantes serão submetidos a uma entrevista visando validar a ferramenta 

iProgram, obtendo-se feedback sobre as funcionalidades que o compõem. A entrevista durará, em 

média, 45 minutos e será gravada para posterior documentação. Os dados coletados nesta pesquisa 

ficarão armazenados em um CD, na sala B110 do Centro de Informática, sob a responsabilidade da 

pesquisadora e orientadora, pelo período de 5 anos. 

Quanto aos riscos, você poderá se sentir constrangido durante a entrevista se não entender ou não 

conhecer algum termo utilizado no sistema ou pelo pesquisador. No entanto, se isto ocorrer, você 

poderá solicitar maiores esclarecimentos. Também, o uso de equipamento para gravação da entrevista 

poderá causar algum desconforto, porém ele é importante para a coleta de dados da pesquisa e o sigilo 

das informações prestadas é assegurado a você. 

Os benefícios esperados como resultado deste estudo constituem o aperfeiçoamento da ferramenta 

iProgram e consequente melhoria no trabalho do professor de introdução à programação. Espera-se 

que, como consequência dessa melhoria, os alunos possam ter uma melhor experiência de 

aprendizado. 

Sua participação é de extrema importância e você tem a liberdade de retirar sua anuência a qualquer 

momento da pesquisa sem penalização alguma. Não há valor econômico ou material a receber ou a 

pagar com sua participação. As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas 

apenas em eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. 

Declaro estar ciente sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes de minha participação e manifesto meu livre consentimento em 

participar do estudo. 

_______________, ____ de __________________ de 2015. 

________________________________________________________________ 

Assinatura do participante 
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Apêndice B. Roteiro da Entrevista com Professores. 
 

Inicialmente, é feita uma apresentação da ferramenta para o professor que está sendo entrevistado, de 

acordo com os passos abaixo. 

1) Apresentar a tela de login 

Explicar que existem três tipos de usuários no sistema: Administrador, Professor e Aluno. O 

administrador tem acesso a tudo. O Professor tem acesso a todas as funcionalidades, mas só 

visualiza aquilo que está relacionado a ele. O Aluno visualiza os exercícios e questões que 

precisa resolver, além de gráficos e relatórios. 

2) Logar na aplicação como o professor “eliaquim”; 

3) Exibir a tela inicial de atalhos e situação atual 

Explicar que essa tela serve como um panorama inicial de alertas e funções mais úteis ao 

professor. 

4) Ainda com essa tela aberta, mostrar o menu da aplicação no lado esquerdo e falar que cada 

ícone está associado a uma entidade e que existe uma padronização por toda a aplicação. 

5) Abrir o módulo de Gerenciamento de Turmas.  

Ao abrir, mostrar a padronização dos ícones, explicar que todas as telas de Gerenciamento 

seguem um padrão de ter ícone, título, subtítulo, botões de adicionar, editar e remover sempre 

com os mesmos ícones, e uma listagem de entidades. Deixar claro que essa explicação está sendo 

feita para o Gerenciamento de Turmas, mas que se aplica aos demais Gerenciamentos, porém 

não será falado mais. 

6) Antes de mostrar o cadastro de Turmas, ir para o módulo de Gerenciamento de Objetivos 

de Aprendizagem.  

Explicar o que são Objetivos de Aprendizagem, falando rapidamente sobre o documento da ACM 

e mostrando um exemplo. Mostrar a capa do documento da ACM e o exemplo da página 172. 

Explicar que optamos por utilizar esse conceito na ferramenta para que o professor possa 

acompanhar e entender melhor onde estão as dificuldades dos alunos. Explicar que os objetivos 

de aprendizagem definidos no documento já vêm pré-cadastrados no sistema, mas o Professor 

pode adicionar novos. 

7) Voltar ao módulo de Gerenciamento de Turmas.  

Mostrar o cadastro de Turmas, falando sobre o relacionamento da entidade com: Professores, 

Alunos, Objetivos de Aprendizagem. Falar da padronização do funcionamento de telas de 

cadastro, mostrando botões quando: inserindo, visualizando e editando. Explicar o 

relacionamento de Turma, Exercício e Questão com Objetivos de Aprendizagem. 

8) Mostrar o Gerenciamento de Questões 

Mostrar uma tabela que liste os tipos de questões, rapidamente. Explicar que a ideia da 

ferramenta é permitir a criação de exercícios com vários tipos de questões e não só um tipo, 

como a maioria das outras. 

9) Demonstrar o cadastro de Questões 

Mostrar a tela que cadastra os diversos tipos de questões. 

10) Mostrar o Gerenciamento de Exercícios 

Nesse ponto, mostrar um esquemático que demonstra os estados pelos quais um exercício passa. 

11) Falar do modo de correção semi-automática 

Falar do módulo de correção automática e de quando ele é utilizado. 

12) Mostrar o cadastro de um novo exercício 
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Falar da relação com os objetivos de aprendizagem (que vêm dos objetivos da Turma associada). 

Após isso, mostrar a edição de um exercício para mostrar a associação de questões. 

13) Mostrar a associação de questões, destacando os diversos tipos de questões, o preview, e as 

informações adicionais ao associar. 

14) Logar na aplicação como um Aluno 

15) Demonstrar o gerenciamento de exercícios do aluno, destacando as diferentes cores 

indicando diferentes estados. 

Falar do serviço que verifica prazos e muda estados (que deve ficar rodando constantemente). 

16) Mostrar a tela de Resolução de Exercício do Aluno 

Mostrar que o aluno visualiza quanto vale cada questão, pode navegar à vontade entre elas, 

salvar para continuar depois, etc. Ele também pode usar a área de Comentários para trocar 

mensagens com o professor (troca de feedback). Falar que ao salvar a resolução, o sistema 

pergunta se o aluno deseja submeter à correção do professor naquele momento (após isso, ele 

não pode mais alterar as respostas). 

17) Ao submeter para correção, falar que já é feita a correção automática na hora, e as questões 

que precisam ser corrigidas pelo professor ficam aguardando. No tipo de questão de 

submissão de código, fizemos com que o aluno possa visualizar de imediato o resultado da 

correção. Para isso, no controle desse tipo de questão colocamos um botão “Submeter” e 

“Visualizar Resultado”. (mostrar a figura) 

18) Voltar para o módulo do Professor e mostrar a correção de um exercício, demonstrando a 

interação com o aluno através dos comentários, a possibilidade de mudar a pontuação das 

questões, etc. Ao terminar a correção, o professor muda o estado do exercício, de maneira 

que o aluno pode visualizar como ficou, e ver sua nota final. Mostrar o aluno vendo sua nota 

final. 

19) Demonstrar o módulo de relatórios 

Após a apresentação do sistema, o professor responde o seguinte questionário abaixo sobre sua 

experiência na área. 

Nome do professor:  

Data da entrevista:  

1. Qual a área de conhecimento da sua 

graduação? 
 

2. Em que universidade você fez a sua 

graduação? 
 

3. Você tem (está fazendo) mestrado? Se 

sim, em que área e onde ele foi (está sendo) 

realizado? 

 

4. Você tem (está fazendo) doutorado? Se 

sim, em que área e onde ele foi (está sendo) 

realizado? 

 

5. Em qual área do conhecimento você está 

pesquisando atualmente? 
 

6. Há quanto tempo você pesquisa nessa 

área? 
 

7. Há quanto tempo você leciona disciplinas 

de Introdução à Programação? 
 

 

Em seguida, o professor responde ao seguinte questionário abaixo sobre o sistema. 
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1. O sistema permite um gerenciamento efetivo de 

turmas, alunos e exercícios, facilitando o trabalho do 

professor e centralizando informações. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

2. A possibilidade de criação de exercícios com seis 

tipos diferentes de questões permite que sejam avaliados 

tipos diferentes de conhecimentos e habilidades do 

aluno. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

3. O banco de dados de questões disponíveis permite a 

criação de vários exercícios diferentes de maneira mais 

rápida, além da reutilização de questões em contextos 

diferentes. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

4. A associação de objetivos de aprendizagem com 

exercícios e questões permite identificar de maneira mais 

precisa em que pontos os alunos precisam melhorar. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

5. O uso de correção semiautomática faz com que o 

professor possa se concentrar apenas na correção de 

questões manuais, agilizando o tempo de correção e, 

consequentemente, auxiliando em fornecer feedback mais 

rápido aos alunos. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 
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6. O fornecimento de feedback em questões diminui a 

distância entre professor e aluno e permite que o 

professor possa indicar melhor onde está o erro do aluno 

e, assim, proporcionar a ele um melhor aprendizado. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

7. A visualização de relatórios em formato gráfico 

permite que o professor tenha uma visão do aprendizado 

da turma e especificamente de cada aluno e, com base na 

análise dos relatórios, possa tomar decisões quanto ao 

reforço de determinados conteúdos. 

Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

8. O sistema é intuitivo e fácil de usar, tendo um padrão 

gráfico usado de maneira uniforme e simples. 
Discordo 

totalmente 

Discordo Neutro Concordo Concordo 

totalmente 

     

 

Comentário 

 

 

 

 

 

 

Comentários 
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Apêndice C. Diagramas de tabelas do banco de dados. 
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