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RESUMO 

 

Atualmente a sociedade está inserida em um contexto que engloba diversas mudanças em 

seu cotidiano. O universo educacional e seus componentes (alunos, professores, gestores 

e até familiares) buscam acompanhar estas mudanças, as quais, atualmente são ligadas 

aos avanços tecnológicos. O objetivo deste trabalho é disponibilizar um protótipo de alta 

fidelidade de uma ferramenta, denominada Process Edu, onde a mesma tem o intuito de 

proporcionar a automação de atividades através de processos, além de organização tanto 

do relacionamento existente no contexto educacional, quanto no processo de avaliação, a 

qual foi destacada neste, a avaliação formativa.  Para isto, foram utilizados métodos 

referentes a abordagens de design onde Design Science e Design Science Research foram 

destacadas, identificação de requisitos, análise de competidores com o intuito de 

complementar a fase de identificação dos requisitos da ferramenta, prototipagem de baixa 

e de alta fidelidade e teste de usabilidade utilizando a aplicação de questionário após a 

simulação de uma situação real com a utilização da ferramenta. Os resultados obtidos 

demonstraram, a princípio, uma simbólica satisfação demonstrada pelos usuários que 

participaram da avaliação de usabilidade realizada com a ferramenta. Contribuindo assim, 

com futuras melhorias da mesma.  

 

Palavras chave: Educação. Avaliação Formativa. Processos. Design.  

 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently the community is inserted in a context that includes several changes in their 

daily lives. The educational universe and its components (students, teachers, managers 

and even family members) seek to keep up with these changes, which are currently linked 

to technological advances. The objective of this study is to provide a high-fidelity 

prototype of a tool called Process Edu, where it is intended to provide the automation 

activities through processes, and organization of both the existing relationship in the 

educational context, as in the evaluation process, which was highlighted this, formative 

assessment. For this, methods have been used referring to design approaches where 

Design Science and Design Science Research were detached, requirements identification 

competitor analysis in order to complement identification phase the tool requirements, 

low prototyping and high fidelity and usability testing using the questionnaire after the 

simulation of a real situation using the tool. The results showed, at first, a symbolic 

satisfaction demonstrated by the users who participated in the usability evaluation 

performed with the tool. Thus contributing to further improvement of the same. 

 

Keywords: Education. Formative Assessment. Process. Design. 
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1 . INTRODUÇÃO 

 

O termo “avaliação” vem do latim, e significa valor ou mérito ao objeto em 

pesquisa, junção do ato de avaliar ao de medir os conhecimentos adquiridos pelo 

indivíduo. É um instrumento valioso e indispensável no sistema escolar, podendo 

descrever os conhecimentos, atitudes ou aptidões que os alunos apropriaram. Sendo assim 

a avaliação revela os objetivos de ensino já atingidos num determinado ponto de percurso 

e também as dificuldades nos processos de ensino aprendizagem (KRAEMER, 2006). 

A prática da avaliação da aprendizagem, em seu sentido pleno, só será possível na 

medida em que se estiver efetivamente interessado na aprendizagem do educando, ou 

seja, há que se estar interessado em que o educando aprenda aquilo que está sendo 

ensinado (LUCKESI, 1998, p.99). No Brasil, existem alguns órgãos que se dedicam ao 

progresso ou regresso dos alunos em sala de aula. Essa análise ocorre através dos 

resultados obtidos por meio das avaliações realizadas pelo Ministério da Educação 

(MEC) junto aos alunos das escolas públicas (municipais, estaduais). Os resultados dessas 

avaliações apontam para um baixo desempenho dos alunos, mas que se for observado ao 

longo dos anos, é possível notar que alguns dados mudam positivamente.  

A Prova Brasil é uma avaliação censitária que engloba os alunos da 4ª série/5ºano 

e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes municipais e 

estaduais, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. Participam desta avaliação as 

escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados nas séries/anos avaliados, sendo 

os resultados disponibilizados por escola e por ente federativo (QEDU-  Meritt e 

Fundação Lemann1). Esta avaliação acontece de dois em dois anos.  

O Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)2 existe desde 1990, 

apresenta dados relativos aos índices de aprendizagem dos alunos do 5º ano e do 9º ano 

de escolas públicas municipais e estaduais do Brasil. O SAEB é responsável pelo 

monitoramento referente a qualidade da educação básica brasileira por meio de testes e 

tem como base uma matriz de competência, construída tendo como base os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e atendendo a sugestões dos diferentes sistemas. 

                                                 

1 http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/ 
2 http://portal.inep.gov.br/web/guest/caracteristicas-saeb 
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O QEdu3,  é um portal aberto e gratuito mantido pela Fundação Lemann e que 

contém várias informações colhidas através das avaliações aplicadas pelo SAEB, a 

respeito da qualidade do aprendizado nas escolas brasileiras, mostram a dificuldade dos 

alunos do 5º e do 9º ano de escolas municipais e estaduais na resolução de problemas 

matemáticos. Essas carências apresentadas pelos alunos podem vir a ser oriundas de 

falhas no processo de aprendizagem nos anos escolares iniciais. 

Neste sentido, o presente trabalho busca oferecer um sistema de apoio, ou seja, 

uma ferramenta denominada Process Edu, que ao ser inserida no contexto educacional 

oferece ao professor a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento do aluno durante 

o período letivo em sala de aula, além de fornecer uma interação entre professores, 

gestores e alunos através da automação de suas atividades que são vistas como processos 

utilizando Gestão de Processos de Negócio (BPM). Neste caso, serão utilizados dados 

oferecidos pelo QEdu. Sendo de interesse deste trabalho, informações referentes a alunos 

do 9º ano do ensino fundamental de escolas públicas (municipais e estaduais) do Brasil, 

e a disciplina selecionada foi matemática.  

 

 Justificativa 

Na literatura pedagógica atual que contempla o tema, podemos encontrar autores 

que propõem formas de realizar a avaliação que não se reduz à valoração de resultados 

conseguidos pelos alunos. Por isso há definições de avaliação bastante diferentes, e, em 

alguns casos bastantes ambíguas. Algumas destas chegam a entender que o sujeito da 

avaliação não deve ser, necessariamente, o aluno, mas, sim, a classe, ou mesmo o 

professor, ou outros fatores intervenientes que concorreram para um determinado 

resultado pelo avaliado (ANDRADE,2003). 

Angelo e Cross (1993) consideram que o professor precisa ter uma série de meios 

de avaliação, não muito longos e que possam ser usados de modo mais continuado no 

correr das aulas, criados e aplicados pelos próprios professores, e cuja finalidade seria 

fornecer ao professor uma informação frequente e contínua sobre o progresso acadêmico 

de seus alunos.  

Diversos autores (Alarcão e Tavares, 1987; Vieira, 1993; Zeichner, 1993), referem 

a supervisão em educação como uma atividade ou processo, cujo objetivo é o 

aperfeiçoamento e a eficácia do ensino, pois quase todas as definições de supervisão vão 

                                                 

3 http://www.qedu.org.br/sobre 
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ao encontro das duas funções que alguns profissionais exercem: orientar; aconselhar e 

avaliar os professores na sala de aula, estimulando-os a aperfeiçoar as suas práticas 

(ALARCÃO E TAVARES, 1987, p. 32).  

Diante destes relatos, a possibilidade de se acompanhar durante o período letivo a 

eficácia do processo de ensino e aprendizagem que acontece em sala de aula, traz consigo 

informações importantes tanto para os docentes quanto para os discentes, sendo ao final, 

ambos beneficiados. Uma das maneiras para que isso ocorra é a aplicação da avaliação 

formativa no decorrer do ano letivo.  Conforme o estudo de Carraher (1990), para 

aprender matemática na sala de aula tem que haver uma interação entre a matemática 

organizada pela comunidade científica, ou seja, a matemática formal e a matemática como 

atividade humana. 

 O diferencial se aplica, na possibilidade de o professor contar com o auxílio de 

uma ferramenta, para selecionar de acordo com seu interesse momentâneo, as 

informações que deseja intercalar sobre determinado aluno. O intuito é intercalar 

indicadores em busca de mais dados acerca do desempenho do aluno durante o período 

letivo, e não apenas ao seu término, ou seja, estas informações são obtidas através da 

avaliação formativa. 

 

 Problema 

 

Existem no contexto educacional, formas de se avaliar e acompanhar o 

desempenho desenvolvido pelo aluno durante o período letivo. Porém estes meios, 

relatam estas informações apenas ao final do período, muitas vezes através apenas de 

dados estatísticos referentes a aprovações e reprovações. Conforme dados 

disponibilizados pelo Inep referentes a Prova Brasil realizada em 2013, apenas 11% dos 

alunos do nono ano do ensino fundamental, obtiveram aprendizado adequado na 

disciplina de matemática, isto é, dos 2.589.764 alunos, apenas 290.458 demonstraram 

aprendizado adequado. Estes dentre outros dados informados pelo portal, demonstram 

que ao longo dos anos, percebe-se pouco progresso na demonstração de aprendizagem 

dos alunos.  

É interessante que haja a possibilidade de se selecionar indicadores (informações 

como desempenho em atividades, presença em sala de aula, notas) referentes a 

informações do contexto social do aluno e de seu desempenho em sala de aula a fim de 
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se obter novas informações. Estes novos dados, poderão auxiliar o professor a solucionar 

possíveis deficiências cognitivas demonstradas pelos alunos em tempo hábil, ou seja, 

ainda durante o período letivo, já que a Prova Brasil só é aplicada no final do ano letivo, 

dando apenas para acompanhar ao longo de anos o desempenho dos alunos. 

 

 Objetivo Geral 

 

Avaliar a efetividade de um sistema de informação para o apoio à avaliação 

formativa no campo conceitual matemático das estruturas multiplicativas no nono ano da 

educação básica. 

 

 Objetivos Específicos 

 

 Analisar o estado da técnica de sistemas de informação existentes que 

realizam avaliação formativa da aprendizagem (competitor analysis); 

 Especificar requisitos a partir do estado da técnica e do estado da arte sobre 

avaliação formativa de conceitos matemáticos para a educação básica; 

 Prototipar a ferramenta Process Edu; 

 Avaliar a usabilidade da ferramenta Process Edu com profissionais da 

área de educação (coordenadores, docentes e discentes). 

  

 Estrutura da Dissertação 

 

Este trabalho está estruturado da seguinte maneira:  

 

Capítulo 1 – Introdução: Justificativa, Problema, Objetivo Geral, Objetivos Específicos 

e Estrutura da Dissertação.  

Capítulo 2 – Revisão da Literatura: onde serão abordados conceitos sobre, avaliação, 

e sua evolução histórica. Além de relatar também funções da avaliação e conceitos 

referentes a avaliação formativa. 

Capítulo 3 – Metodologia: neste capítulo estarão descritos os métodos utilizados durante 

o processo de desenvolvimento deste trabalho, os quais foram selecionados: abordagens 
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de design, identificação dos requisitos, análise de competidores, prototipagem, testes de 

usabilidade e técnicas prospectivas.  

Capítulo 4 – Análise dos Resultados: neste capítulo foram expostas a aplicação dos 

métodos mencionados no capítulo anterior. 

Capítulo 5 - Considerações Finais: Conclusões, Dificuldades e limitações, Trabalhos 

Futuros. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

O presente capítulo expõe conceitos sobre os temas mais relevantes para este 

trabalho, tais como: a avaliação educacional e sua trajetória ao longo dos anos no Brasil, 

as modalidades avaliativas com foco na avaliação formativa. 

2.1 Conceitos de Avaliação Educacional  

 

A palavra avaliar tem origem do latim, e provém do agrupamento de dois termos: 

“a-valere”, que em português significa “dar valor a...”. De acordo com o dicionário 

Michaelis (2016), a definição do termo “avaliação” se resume a algo estimado ou 

simplesmente ao ato de avaliar. É notório, que o termo ao ser visto sem um contexto 

específico é algo bem mais simples, do que quando inserido no contexto educacional, por 

exemplo. Estão descritos no Quadro 1, algumas das principais definições do termo, 

citadas antes da década de 90.  

Quadro 1: Definições do termo avaliação. 

Definição Autor 

Produção de informação e 

determinação de valor 

Scriven (1967) 

Seleção e análise de informações 

para a tomada decisões 

Alkin (1969) 

Descrição e julgamento de mérito Stake e Demy (1969) 

Obtenção de informações úteis 

para a tomada de decisões 

Guba e Stufflebeam (1970) 

Retroalimentação contínua que 

permite realizar as correções necessárias 

Bloom (1971) 

Medida das consequências de uma 

ação que orienta o cumprimento de 

objetivos estabelecidos 

Cronbach (1971) 

Levantamento cuidadoso e a 

classificação sistemática, além de  

observação prolongada do 

comportamento do aluno durante o ensino 

Ipfling (1974) 
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Emissão de juízos de valor, em 

vista dos resultados de um programa e em 

função de metas ou objetivos 

Ausubel (1982) 

Apreciação qualitativa de dados 

relevantes que auxiliam o professor na 

tomada de decisões. 

Luckesi (1986) 

Algo que deve ser descrito e 

julgado, podendo ser visto como um 

programa escolar, um procedimento 

curricular ou o comportamento de um 

indivíduo ou de um grupo 

Hagen (1986, apud Turra et al., 

1989)) 

Fonte: Autora (2016) 

 

Nota-se que desde quando começou a ser analisada, a avaliação passou por 

algumas mudanças referentes a maneira como era vista pelos estudiosos que expuseram 

suas definições antes da década de 90. Segundo Libâneo (1994, p.195), a avaliação da 

aprendizagem como processo deve buscar a inclusão e não a exclusão dos educandos. 

Portanto, o professor ao avaliar o aluno, deve levantar dados, analisá-los e sintetizá-los, 

de forma objetiva, possibilitando o diagnóstico dos fatores que interferem no resultado da 

aprendizagem. 

O ato de avaliar não é limitado por uma única função ou objetivo.  Ele envolve 

também aspectos ligados diretamente aos discentes e ao seu contexto fora do ambiente 

educacional. As práticas avaliativas podem servir à manutenção ou à transformação 

social. Ainda de acordo com a autora, a avaliação escolar não acontece em momentos 

isolados do trabalho pedagógico; ela o inicia, permeia todo o seu processo e o conclui 

(VILLAS-BOAS, 1998, p.21).  

Porém, de acordo com Sarabbi (apud Sant’Anna,1999), “a avaliação educativa é 

um processo complexo, que começa com a formulação de objetivos e requer a elaboração 

de meios para obter evidências de resultados, interpretação dos resultados para saber em 

que medida foram os objetivos alcançados e formulação de um juízo de valor”. Sob a 

perspectiva de Sant’Anna, avaliação é:  

Um processo pelo qual se procura identificar, aferir, investigar e analisar as 

modificações do comportamento e rendimento do aluno, do educador, do sistema, 
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confirmando se a construção do conhecimento se processou, seja este teórico (mental) ou 

prático. (SANT’ANNA, 1999, p.29, 30) 

A avaliação se faz presente diante da sociedade desde seus primórdios. Quando o 

homem, sendo visto como ser racional, sempre teve que provar suas habilidades diante 

dos demais, para que só assim, fosse respeitado. Diante desta ótica, Dalben (2005, p.66), 

descreve que o ato de avaliar sempre se fez presente na nossa rotina, seja através das 

reflexões informais que orientam as frequentes opções do dia a dia ou, formalmente, 

através da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões.  

Nessa direção, podemos partir do pressuposto de que a avaliação, como prática 

escolar, não é uma atividade neutra ou meramente técnica, isto é, não se dá num vazio 

conceitual, mas é dimensionada por um modelo teórico de mundo, de ciência e de 

educação, traduzida em prática pedagógica (CHUEIRI,2008). A avaliação na concepção 

de Both (2007), vem atrelada ao processo, onde se direciona a qualidade do desempenho 

sobre a quantidade de atividades propostas, tanto para o aluno quanto para o professor, 

ficando em um processo comparativo. Porém, na visão do autor, o foco é a qualidade do 

ensino, ultrapassando os limites da verificação.  

A avaliação nos diferentes espaços de produção do conhecimento, têm sido 

tradicionalmente considerada como um fator que ocorre no final do processo de produção 

do conhecimento. Sob esta ótica, foi fundamental perceber que a avaliação ocorre no 

decorrer de todo processo ensino aprendizagem (OLIVEIRA, et al,2008). E por sua vez, 

passou por grandes transformações ao longo do tempo, mais detalhes destas mudanças 

estão descritos brevemente na próxima seção deste trabalho.  

 

2.2 Breve relato sobre a evolução da Avaliação Educacional 

 

A utilização da avaliação como meio metodológico no ambiente educacional está, 

historicamente, em constante progresso, tendo passado por diversos povos e épocas 

diferentes. As autoras Soeiro e Aveline (1982,p.12), descrevem que “em algumas tribos 

primitivas, adolescentes eram submetidos a provas relacionadas com seus usos e 

costumes. Só depois de serem aprovados nessas provas eram considerados adultos.”  

Alguns sociólogos afirmam que a estabilidade da civilização chinesa foi devida a 

cinco fatores, figurando entre eles o seu sistema de exames, cuja finalidade era a de 

selecionar candidatos ao serviço público. Ainda em 360 a.C. esse sistema exercia uma 
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profunda influência na educação, na preservação da tradição e dos costumes, e, sobretudo, 

na política, oferecendo a todos os cidadãos a possibilidade de acesso aos cargos de 

prestígio e poder. (SOEIRO E AVELINE,1982, p.12). 

Conforme Dias (2002, p.17), antes mesmo da institucionalização das escolas, a 

avaliação já era praticada para fins de seleção social. Com efeito, a avaliação está ligada 

à questão de escolhas, e a seleção social é tão naturalmente aderida a ela que passa como 

constituinte de sua essência.  

A  fundamentação da avaliação começou a se formalizar de maneira mais concisa 

apenas depois do século XVIII, onde surgiram as primeiras escolas modernas e com elas 

a facilidade na aquisição de livros e a criação das bibliotecas. Simultaneamente, a 

avaliação estava sendo vista apenas como um “exame”. Esta maneira de vê-la, deu origem 

a área de estudo denominada Docimologia, vista como “o estudo sistemático dos 

exames”. 

De acordo com Piéron (1973, p.126), o termo significa “o estudo sistemático dos 

exames (atribuição de notas, variabilidade interindividual e intraindividual dos 

examinadores, factores subjectivos, etc.)”. Outro autor pioneiro nesses estudos foi 

Laugier. Depresbiteris (1989), relata que os estudos realizados por estes pesquisadores 

puseram em cheque métodos tradicionais utilizados nos exames seletivos, demonstrando 

sua falibilidade. Essa nova ciência, que via avaliação como sinônimo de exame e exame 

como sinônimo de medição, difundiu-se em diversos outros países, especialmente nos 

EUA, onde, na década de 1930, chegou a provocar a criação de diversas conferências, de 

alcance internacional, cuja finalidade era estudar as concepções, os métodos, a técnica e 

o alcance pedagógico e social dos exames e concursos.  

Por volta de 1950, o americano Ralph W. Tyler defendeu a importância de se 

utilizarem diversos instrumentos para coletar evidências dos alunos, tais como testes, 

escalas de atitude, inventários, questionários e fichas de registro de comportamento. Para 

ele, a avaliação não poderia ser vista apenas como sinônimo de aplicação de testes com 

lápis e papel. Sem ignorar a importância desses testes na avaliação da habilidade dos 

alunos em alguns assuntos, ele defendia que havia muitos outros meios de se conseguir 

evidências (DEPRESBITERIS,1989).   

A ação aplicada sob o ato de avaliar, ainda passou por outras caracterizações, no 

final do século XIX, a Pscicometria, que se caracteriza pela padronização de testes com 

o objetivo de medir a inteligência e desempenho das pessoas. Abamowicz (1996, apud 

Rossato, 2004), relatou que a utilização desses testes foi sendo substituída por formas 
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mais amplas de avaliar em que o aluno começava a ser visto como um todo, um ser 

humano com todas as suas implicações.  

Segundo Hoffmann (2003), Ralph Tyler (1949) idealizou uma avaliação baseada 

por objetivos.  

A teoria da avaliação educacional, no Brasil, sofreu uma grande influência dos 

estudos norte-americanos. A partir dos anos 60, principalmente, foi muito ampla a 

divulgação da proposta de Ralph Tyler conhecida como “avaliação por objetivos”. Essa 

proposta passou a ser referencial teórico, básico nos cursos     de formação de professores, 

causando até hoje grande e duradoura repercussão nos meios educacionais. (Hoffmann, 

2003, p. 33). 

Nos anos 60 e 70, alguns profissionais brasileiros receberam formações mais 

aprofundadas na área de avaliação de rendimento escolar, sendo que alguns pesquisadores 

trouxeram até conhecimentos adquiridos fora do país. Durante estas décadas, foram 

criados alguns centros e programas de pesquisas ligados diretamente ao tema. Foram 

incluídas provas objetivas, para séries do ensino médio, áreas de linguagem, matemática, 

dentre outras disciplinas. Incluiu-se também questionários sobre características 

socioeconômicas dos alunos e suas aspirações (GATTI,2002). 

Ainda de acordo com Gatti (2002), no Brasil, a atenção passou a ser direcionada 

a avaliação de forma mais relevante a partir da década de 90, quando houve a introdução 

de políticas educacionais. Desde então, houve no país, uma estruturação maior do sistema 

nacional de avaliação da educação básica, sendo esta, uma iniciativa do Ministério da 

Educação (ME), que estimulou a inserção desta, na época, novidade do campo 

educacional. E posteriormente a atenção a esse processo, se estendeu aos outros níveis de 

ensino.  

É importante salientar que no decorrer dos anos o país juntamente com seus órgãos 

competentes lidou com a evolução do processo avaliativo, e claro, teve que ir se 

adaptando também com o que acontecia em outros países. Porém, relatar todos os 

acontecimentos de maneira detalhada não é o objetivo deste trabalho. O interessante no 

presente momento é entender um pouco a respeito das modalidades que foram criadas. 
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2.3  Modalidades avaliativas  

 

Nos dias de hoje, ainda é comum vermos práticas avaliativas que se resumem a 

verificação, classificação e a seleção dos bons ou maus alunos, sendo estes, muitas vezes 

rotulados apenas com base no rendimento escolar, muitas vezes limitado apenas a 

avaliações.  

Estas práticas corroboram a “pedagogia do exame” (Luckesi, 2001, apud Stainle 

e Souza,2007), estimulando professores, pais e alunos a supervalorizarem o processo 

avaliativo pautado em provas e notas, ao conferir-lhes o poder de sentenciar os alunos em 

aprovados e reprovados. 

Em sua obra publicada em 1998, Luckesi critica este pensamento pertencente a 

avaliação. Para o autor, ao se classificar o aluno por termos relacionados as suas notas, 

que muitas vezes, só são observadas no final do semestre ou do ano letivo, estamos 

automaticamente inibindo o crescimento do educando, tirando-o a oportunidade de 

reflexão sob seu desempenho escolar, e por vez, limitando seu pensamento crítico e 

autônomo.  

Em 1967, o autor Michael Scriven, publicou um artigo denominado Methodology 

of evaluation, onde tratava de estudos sobre o progresso da avaliação educacional. Nesta 

mesma publicação, o autor buscou citar diferenças entre os diversos papéis atribuídos ao 

objetivo da avaliação. De acordo com Vianna (2000), para ele, o objetivo da avaliação é 

apenas determinar o valor ou mérito do que está sendo avaliado, enquanto os papéis, 

chamados de modalidades por alguns autores, têm a ver com as diferentes formas de se 

aplicar a avaliação.   

Scriven, citou pela primeira vez os termos avaliação somativa e avaliação 

formativa. Porém, atualmente, em toda a literatura consultada, na área pedagógica e legal 

(LDB e Parecer n.º 15/CEE/AC), sobre avaliação do ensino-aprendizagem, foi constatada 

a existência de três modalidades de avaliação presentes no processo educativo, a saber: 

Formativa, Somativa, e Diagnóstica, embora a avaliação diagnóstica tenha maior realce 

enquanto função da avaliação (MORAES,2003).  

É considerada como sendo uma avaliação Formativa, toda avaliação que auxilia o 

aluno em seu desenvolvimento, esta ajuda vem do acompanhamento contínuo do processo 

de aprendizado do mesmo, dando-o tempo hábil para que seu senso crítico e autônomo se 

desenvolva em conjunto com as demais habilidades. Para Perrenoud (1999, p. 103), “é 
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formativa toda avaliação que ajuda o aluno a se desenvolver, ou melhor, que participa da 

regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo”. 

Conforme Haydt (1997, p. 18), “a Avaliação Somativa, com função 

classificatória, realiza-se ao final de um curso, período letivo ou unidade de ensino [...]”. 

Essa modalidade visa obter resultados apenas com o intuito de informar ao aluno se ele 

está ou não qualificado para seguir para o próximo grau de ensino, termo que antigamente 

era chamado de série, sendo hoje utilizado apenas o termo “ano”.  

O Parecer n.º 15/2001/CEE/AC, relata que a avaliação somativa consiste no 

quadro diagnóstico geral resultante do final de determinado período letivo evidenciado 

pela avaliação contínua e cumulativa (formativa). Demonstra, portanto para o 

desenvolvimento da aprendizagem do educando seus avanços e dificuldades e aponta para 

o modo de progressão.  

Em 1982, o estudioso Lee Cronbach, chegou à conclusão de que a avaliação 

formativa tem um caráter mais significativo do que a avaliação somativa. Tendo em vista 

que ao seu ver, a primeira permite que o próprio programa que está sendo avaliado receba 

os ajustes necessários assim que esta necessidade seja identificada, a segunda, por ser 

aplicada ao final do programa, não permite que os seus atuais usuários finais sejam 

beneficiados com o seu aprimoramento (MELO,2008).  

A avaliação diagnóstica é constituída por uma sondagem, projeção e retrospecção 

da situação de desenvolvimento do aluno, dando-lhe elementos para verificar o que 

aprendeu e como aprendeu. É uma etapa do processo educacional que tem por objetivo 

verificar em que medida os conhecimentos anteriores ocorreram e o que se faz necessário 

planejar para selecionar dificuldades encontradas (SANTOS,2007). 

Ainda sob o ponto de vista do autor Lee Cronbach, se faz importante notarmos 

que as modalidades avaliativas aqui definidas acabam se complementando em seu caráter 

pedagógico. Pois deve-se inicialmente aplicar os recursos metodológicos em coerência 

com o contexto o qual será inserido. Por tanto, não se pode sugerir que uma modalidade 

é mais eficiente que a outra.  

No presente trabalho, os dados analisados foram colhidos através de avaliações 

somativas, e ao analisarmos estes dados, estamos em busca de soluções que amenizem 

tais dados, que por sua vez, demonstram baixo desempenho em alguns contextos. Por este 

motivo, trataremos no próximo tópico, sobre a avaliação Formativa. A fim de 

aprofundarmos nosso conhecimento sobre a mesma, para que possamos sugeri-la como 

metodologia avaliativa.  
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2.4  Avaliação Formativa 

 

A sociedade passa por constantes mudanças, e os preceitos que regem o processo 

educacional também acompanham essas transformações. Os tipos de avaliação, foram ao 

longo dos anos, buscando abranger da melhor maneira as características dos envolvidos 

(alunos e professores) no processo de ensino e aprendizagem.  

Perrenoud (1999, apud Moraes,2003) faz uma análise acerca da avaliação, desde 

o seu surgimento, por volta do século XVII e diz que ela se tornou indissociável do ensino, 

com a escolaridade obrigatória, desde o século XIX e que desde então, causa muita 

controvérsia, já que suas consequências, que segundo o autor são a orientação, a seleção 

e a certificação, não permitem uma unanimidade. 

Nesse sentido Perrenoud concebe a avaliação entre duas lógicas, ou seja: de um 

lado a avaliação se apresenta a serviço da seleção (avaliação tradicional) e de outro lado, 

a serviço da aprendizagem (avaliação formativa). Com isso o autor pretende mostrar a 

grande complexidade existente no ato de avaliar e o fato de que a avaliação está no âmago 

das contradições do sistema educativo (MORAES,2003). 

É notório se observar que na maioria das vezes, os autores aqui mencionados, 

nesta seção e nas demais, perceberam que ao longo dos anos, o processo avaliativo, e até 

mesmo os termos “avaliar”/”avaliação” passaram por mudanças em suas denominações, 

e que isso, foi oriundo das mudanças contextuais as quais foram expostas. A avaliação 

formativa, faz parte dessas mudanças em busca de maior eficácia. 

Conforme Bloom et al.(1975), este tipo de avaliação visa mostrar ao professor e 

ao aluno o seu desempenho na aprendizagem bem como no decorrer das atividades 

escolares, oportunizando localizar as dificuldades encontradas no processo de assimilação 

e produção do conhecimento, possibilitando ao professor correção e recuperação.  

O acompanhamento constante do professor, faz com que ele tenha a oportunidade 

de refletir a respeito de suas metodologias, mediante a compreensão dos limites de cada 

aluno, e que passe a promover novas oportunidades com relação a aprendizagem. 

Hoffmann (2005, p. 21), julga que considerar o progresso da aprendizagem é “conhecer 

para justificar o “não-sido” ou compreender para promover oportunidades. ” 

Em conformidade com Haydt (1995, p. 17), este tipo de avaliação permite 

constatar se os alunos estão, de fato, atingindo os objetivos pretendidos, verificando a 

compatibilidade entre tais objetivos e os resultados efetivamente alcançados durante o 



25 

 

desenvolvimento das atividades propostas. Sob a mesma visão, podemos observar que é 

uma maneira que o aluno tem, de observar seus erros e acertos. A autora ainda diz que 

“estes mecanismos permitem que o professor detecte e identifique deficiências na forma 

de ensinar, possibilitando reformulações no seu trabalho didático, visando aperfeiçoá-lo”.  

Conforme o Parecer n.º 15, do Conselho Estadual de Educação/Acre, ( 2001, p. 

239 a 241) “esta modalidade destina-se a informar a situação em que se encontra o 

educando no que se refere ao desenvolvimento de sua aprendizagem, caracterizando-se 

como um processo permanente de reflexão e ação[...]”. 

Um outro ponto importante sobre a avaliação formativa, é a da individualização, 

onde os alunos são vistos de forma individual. O professor deverá observar mais 

metodicamente os alunos, compreendendo a dinâmica dos seus comportamentos na sala 

de aula, para que assim seja possível ajustar, de maneira individualizada e sistemática, 

suas intervenções pedagógicas, otimizando as aprendizagens (PERRENOUD, 1999). 

De acordo com Oliveira (1993) o professor de matemática deve ir além da sala de 

aula, ele deve buscar desenvolver e propor atividades pedagógicas que apoiem o processo 

de ensino e aprendizagem dos conteúdos e que estejam de acordo com a realidade na qual 

seus alunos estão inseridos. Muitas vezes, estas observações só são possíveis de serem 

realizadas através de avaliações formativas, onde no decorrer do convívio em sala de aula, 

o professor pode perceber características individualizadas e cognitivas de cada aluno.   

O aluno deve ser sujeito no processo de avaliação e não apenas o objeto a ser 

avaliado. Embora este procedimento seja visto por alguns como algo muito complicado, 

pode ser introduzido no cotidiano escolar sem grandes alterações da prática pedagógica 

do professor. Dentre as muitas possibilidades de alcançar tal objetivo, uma delas é 

considerar os erros dos alunos (PAVANELLO et al.,2006, p. 9). 

Sob o mesmo ponto de vista das autoras, Vergani (1993, p.152 apud  Pavanello, 

2006), afirma que “interessar-se pelo aluno é interessar-se pelos seus erros”. Dessa forma, 

a avaliação formativa passa a contribuir para que primeiramente a noção da existência 

destas deficiências demonstradas pelos alunos ao longo de suas avaliações, sejam vistas 

pelos professores. Buriasco (2004 apud Pavanello,2006), cita alguns pontos que podem 

ser observados para que isso aconteça. Dentre eles, alguns se destacam: 

 O modo como o aluno interpretou sua resolução para dar a resposta; 

 As escolhas feitas por ele para desincumbir-se de sua tarefa; 

 Os conhecimentos matemáticos que utilizou; 



26 

 

 Se utilizou ou não a matemática apresentada nas aulas; e 

 Sua capacidade de comunicar-se matematicamente, oralmente ou por 

escrito. 

No ano de 2007, o  National Council Teatchers of Mathematics(NCTM) 

publicaram as Normas e Princípios para a Matemática Escolar (NCTM, 2007), onde são 

apresentados os seguintes seis princípios: o Princípio da Equidade, o Princípio do 

Currículo, o Princípio do Ensino, o Princípio da Aprendizagem, o Princípio da Avaliação 

e o Princípio da Tecnologia. Onde o Princípio do Ensino, o Princípio da Aprendizagem, 

e o Princípio da Avaliação surgem interligados uma vez que avaliação, segundo o NCTM 

(2007, p. 23), “constitui uma parte integrante do ensino da matemática”, e contribui “de 

forma significativa para a aprendizagem de todos os alunos”. A avaliação é considerada 

como parte integrante do processo de ensino, uma vez que “a avaliação deve apoiar a 

aprendizagem de uma matemática relevante e fornecer informações úteis quer para os 

professores quer para os alunos… não deverá ser meramente feita aos alunos, pelo 

contrário, ela deverá ser feita para os alunos, para os orientar e melhorar a sua 

aprendizagem” (NCTM, 2007, p. 23). 

 Para D’Ambrósio (1994), a verdadeira educação é uma ação enriquecedora para 

todos os que com ela se envolvem, e sugere que em vez de despejarmos conteúdos 

desvinculados da realidade nas cabeças dos alunos, devemos aprender com eles, 

reconhecer seus saberes e seu contexto, e juntos buscarmos novos conhecimentos. Para 

esse autor é fundamental a inserção de novas metodologias no ensino da matemática bem 

como é relevante para o desenvolvimento do aluno a convivência com diversos recursos 

que apoiem a construção do conhecimento, tendo em vista as futuras melhorias no 

processo de aprendizagem do mesmo. 
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3 MÉTODOS 

 

Este capítulo evidencia os passos executados durante o processo de pesquisa e 

desenvolvimento deste trabalho. Inicialmente são expostos os passos percorridas durante 

a pesquisa. Posteriormente será relatado o estudo de caso trabalhado. Logo após se 

encontram alguns dados que foram coletados, selecionados e analisados. 

 

 Abordagens de design 

O pesquisador que está inserido diretamente no contexto de sua pesquisa tem 

como vantagem o conhecimento a respeito dos fatos vivenciados diariamente, no caso, 

no âmbito educacional. Um dos pontos positivos para tal informação, é a de que há uma 

relação onde envolve as informações contidas na bibliografia e em pesquisas que 

acontecem com um certo tempo a fim de observar as mudanças ocorridas em determinado 

contexto,  muitas vezes traz fatos diferentes dos descritos na literatura. 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa de design, dentre das mais 

variadas abordagens de design, uma delas se destacam para este contexto,  Design 

Science, que em português significa “Ciência do Projeto”. 

“Ao projeto interessa o quê e como as coisas devem ser, a concepção de artefatos 

que realizem objetivos.” (SIMON, 1996, p. 198). A missão principal da Design Science 

é, portanto, desenvolver conhecimento para a concepção e desenvolvimento de artefatos 

(VAN AKEN, 2004). Existe também a Design Science Research, que se diferencia da 

Design Science por alguns aspectos em seu método de avaliação, objetivos e a forma que 

o pesquisador se insere na pesquisa, dessa forma, passa a ser vista como a 

operacionalização do Design Science. 

Conforme Lacerta et al.(2013), na Design Science Research, entretanto, é 

necessário que o pesquisador avalie seu artefato. Essa avaliação pode, inclusive, ocorrer 

artificialmente como observam Iivari e Venable (2009 apud LACERDA,2013), 

utilizando: i) simulação computacional; ii) experimentos em laboratório; iii) 

experimentos em campo. 

Por tanto, esta pesquisa tem o intuito de propor e avaliar uma ferramenta, a qual 

foi denominada Process Edu, os  métodos selecionados para tais procedimentos serão 

descritos adiante.  
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 Identificação dos requisitos 

Esta etapa se caracteriza como uma das mais significativas para o 

desenvolvimento de um software. É nela onde o objetivo e as características do produto 

são compreendidas e descritas de forma minuciosa. Os requisitos são descrições de como 

o sistema deveria comportar-se (SOMMERVILLE, 2007). 

Diante desta descrição, este procedimento teve como intuito selecionar a princípio 

aspectos relevantes para compor a ferramenta.  

 

 Análise de competidores 

É uma técnica iniciada por Porter (1989) no setor administrativo e que aos poucos 

foi inserida no âmbito da Informática. De acordo com Maguire (2001), é utilizada para 

identificar problemas e funcionalidade nos concorrentes, oferecendo informações sobre 

características e necessidades que provavelmente não tenham sido consideradas, 

fornecendo valiosas informações sobre a forma como diferentes produtos satisfazem as 

necessidades dos usuários. 

A análise de competidores neste trabalho foi utilizada como meio de selecionar 

características das ferramentas escolhidas a fim de buscar diferenciais para a ferramenta 

aqui proposta, tendo como ponto importante o contexto o qual a mesma poderá ser 

inserida.  

 

 Prototipagem 

Conforme Morais(2014), a prototipagem é vista como sendo uma das formas de 

avaliar o modelo conceitual do design de um produto interativo é através do uso de 

protótipos. Protótipos são formas de construir uma versão interativa, de baixo custo, das 

ideias e soluções encontradas durante o processo de design. Segundo Preece, Rogers e 

Sharp (2005 apud MORAIS,2014), essa experiência permite concluir que o sistema final 

será tanto melhor quanto mais iterativo for o processo de desenvolvimento do protótipo. 

Booch et al. (2000, p. 06), “um modelo é uma simplificação da realidade, e 

modelos são construídos para compreender melhor o sistema que está sendo 

desenvolvido.” 

O ponto inicial do desenvolvimento da ferramenta foi o de ver cada procedimento 

aplicado no âmbito educacional como sendo um processo. Termo este que possui diversas 
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definições atreladas a diversas áreas do conhecimento. Dessa forma, fez-se necessário 

adotar a Gestão de Processos de Negócios com o intuito de gerir estes processos.  

Segundo Paim (2007), é uma estruturação, coordenação, disposição lógico-

temporal de ações e recursos com o objetivo de gerar um ou mais resultados para a 

organização. No geral, pensa-se em processos como sendo algo que envolve uma 

atividade, com um respectivo objetivo e que posteriormente deve ser concluída gerando 

algum produto ou serviço no final. 

Toda organização delega de diversas atividades, ou seja, processos. Diante de 

tamanha quantidade de informações, ações e resultados existentes surgindo 

simultaneamente, faz-se necessário certa gestão. Por este motivo, a gestão por processos 

pode ser considerada como uma reunião dos avanços de diversas iniciativas que, em busca 

da qualidade, trabalham os processos organizacionais. 

A Gestão de Processos de Negócios, em inglês Business Process Management 

(BPM) surgiu com o intuito inicial de sanar as mudanças nos modelos de gestão que as 

empresas adotavam como base de seu respectivo negócio. Esse modelo constitui métodos, 

técnicas e ferramentas para o auxílio ao projeto, controle e análise de processos de 

negócios, envolvendo recursos humanos, organizações, aplicações, documentos e outras 

fontes de informação (AALST et al., 2003). 

Os princípios fundamentais de BPM enfatizam a visibilidade, a responsabilidade 

e a capacidade de adaptação dos processos para constantemente aperfeiçoar resultados e 

melhor enfrentar desafios de um ambiente de negócio globalmente diversificado ABPMP 

(2013). 

Propiciar o progresso constante do desempenho de uma organização através dos 

altos níveis de qualidades impostas em seus processos de negócio passou a cobrar algo a 

mais do BPM. Com isso e com a inserção de novas tecnologias e novas ferramentas neste 

contexto fez com que novos softwares passassem a serem utilizados. Esses softwares que 

auxiliam na gestão de processos são denominados de Business Process Management 

System (BPMS). Segundo Baldam et al.(2007), eles  alavancam, ou viabilizam, a adoção 

da gestão por processos nas organizações. 

A BPM se baseia em um ciclo básico de execução denominado PDCA (Plan, Do, 

Check, Act) de Deming. Como mostra a Figura 1. 
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Figura 1- Ciclo de vida PDCA 

Fonte: Adaptação da Autora baseada no ABPMP (2013). 

 

O ciclo em questão foi escolhido por disponibilizar de passos simples a serem 

seguidos no decorrer do desenvolvimento da ferramenta. Logo, as etapas que abrangem 

o restante do trabalho já foram pré-determinadas antes da aplicação do ciclo, que foi 

restrito apenas para o desenvolvimento da Process Edu. Logo abaixo estarão sendo 

descritas algumas informações sobre o processo de desenvolvimento da ferramenta, assim 

bem como algumas de suas características. 

 Planejamento: A fase Plan, que significa planejamento em português, é a 

primeira a ser executada, e seu propósito é o de garantir a compreensão do 

objetivo. É nesta fase que os riscos são avaliados, os objetivos e alvos 

realísticos para controlar todos os perigos relacionados à sua operação 

(BALDAM et al., 2007). Deve-se além de definir objetivos, estabelecer 

também a maneira de atingir.  O sucesso na fase planejar gera a garantia de 

que o modelo do processo provê suporte à visão organizacional, logo o 

processo atenderá às expectativas de desempenho que podem ser conectadas 

a metas de eficiência e eficácia organizacional (ABPMP,2013). 

 Fazer: A fase Do, que tem como tradução para língua portuguesa, fazer, se 

refere ao período de implementação. Onde as ideias discutidas na fase anterior 

começam a se tornarem sólidas e postas em prática. De acordo com o 

ABPMP(2013), a implementação física do processo de negócio pode assumir 

várias formas, tais como a criação de novos papéis e responsabilidade, 

desenvolvimento ou reestruturação de áreas funcionais, dentre outras. 

 Check: A próxima fase é a Check, que significa verificação, nesta fase todos 

os detalhes e ações executadas anteriormente são analisadas, para que se evite 
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a persistência de erros já existentes e do surgimento de novos. Segundo o 

ABPMP(2013), o desempenho real do processo é medido em comparação ao 

desempenho esperado.  

 Act: Por fim, a fase Act, ou fase de ação, define alguns planos para que haja a 

implantação de melhoramento na qualidade e na eficiência do processo. As 

informações também devem estar coerentes com o que foi definido na fase 

anterior, a de Verificação. Conforme o ABPMB (2013), é nesta fase a se busca 

manter a integridade do processo e assegura o melhoramento contínuo para 

que novas metas de desempenho possam ir sendo atendidas ao longo do 

tempo. 

Dentre as ferramentas existentes, a BizAgi Process Modeler4 foi selecionada 

devido as atividades educacionais serem vistas neste trabalho como processos. Pois  a 

mesma se caracteriza como uma ferramenta de modelagem instrumental específica que 

disponibiliza espaço para  modelagem, a documentação e o detalhamento nos processos 

de negócio. E a BizAgi Studio5 que permite a construção das informações, ou seja, a 

automatização do que foi modelado no BizAgi Process Modeler. Ao executar esta 

modelagem, cria-se uma URL6 (Universal Resource Locator). 

Serão mostrados ao longo deste, algumas figuras retratando telas da ferramenta, a 

qual se classifica como um protótipo de alta fidelidade, que de acordo com Santos (2006), 

são desenvolvidos e apresentados no computador e buscam atender, o mais fielmente 

possível, às quatro dimensões de fidelidade de modelo definidas por Mayhew (1999 apud 

SANTOS,2006): detalhamento; grau de funcionalidade; similaridade de interação; 

refinamento estético. Rubin (1994), afirma que ao desenvolver um protótipo não se faz 

necessário representar toda a funcionalidade do produto. Pelo contrário, somente deve ser 

representada a funcionalidade que atenda aos objetivos do teste ou da avaliação.   

O protótipo da ferramenta proposta se encontra em sua primeira versão, e com as 

funcionalidades que foram selecionadas para esta primeira etapa em pleno 

funcionamento.  

 

                                                 

4 http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/modeler#downloadmodeler 
5 http://www.bizagi.com/pt/produtos/bpm-suite/studio#downloadstudio 
6 É referente a um endereço de rede o qual está associado a algum recurso digital  
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 Testes de usabilidade 

Esta etapa é importante, pois ela ajuda a contextualizar as funcionalidades postas 

na ferramenta. Conforme a norma ISO 9241-11 (1998), a usabilidade é definida como “ 

a capacidade de um produto ser usado por usuários específicos para atingir objetivos 

específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso”.  O 

que faz algo usável é a ausência de frustração em usá-lo, ser agradável, de forma que o 

usuário fique satisfeito ao usá-lo (RUBIN & CHISNELL, 2008). 

As técnicas de usabilidade geralmente são classificadas de acordo com seus 

objetivos. Dentre as existentes, neste trabalho haverá uma ênfase à avaliação denominada 

prospectiva, que acontece através de questionários.  

Esta escolha se justifica por alguns aspectos (REITZ,2009; OLIVEIRA 

JUNIOR,2006 apud ABREU,2010): 

 tem um custo baixo (VASCONCELOS, 2007);  

 por colher a opinião de seus usuários finais, é uma forma recomendada e prática 

de detectar problemas de usabilidade;  

 oferece uma métrica para a usabilidade, pois quantitativamente classifica os 

materiais de aprendizagem em diferentes níveis de usabilidade;  

 é adequada a usuários finais, neste caso, a professores, evidenciada pela 

quantidade de questionários por eles respondidos nos trabalhos desta pesquisa e 

de Reitz (2009);  

 tem praticidade na detecção de problemas de usabilidade, não exigindo 

conhecimento de especialista ou um grande esforço para interpretação. 

Para Nielsen (2003), usabilidade é um atributo de qualidade que avalia a 

facilidade de uso de uma interface, sendo definida por cinco componentes: 

 Capacidade de aprendizagem: a facilidade de utilizar o sistema pela primeira 

vez; 

 Eficiência: rapidez para executar as tarefas; 

 Memorização: o processo de lembrar como utilizar o sistema, após um tempo 

sem utilizar; 

 Erros: ausência de erros apresentados pelo sistema; 

 Satisfação: design agradável. 

Para Shackel (1986), ao utilizar o produto é que o usuário constrói sua percepção 

em relação ao mesmo. Dessa forma, a escolha de se avaliar a usabilidade da ferramenta a 
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princípio se faz necessária com a intenção de se obter informações sobre o primeiro 

contato de possíveis usuários com a ferramenta. A aplicação de novos e diferentes tipos 

de avaliações serão necessárias a partir do momento em que o contexto onde a mesma 

será aplicada for definido.  

 O próximo tópico relatará informações de como esta avaliação foi realizada. 

 

3.5.1 Técnicas Prospectivas 

 

São avaliações que devem ser efetuadas juntamente com o usuário, e devem ser 

extraídas informações das opiniões dele. Um método que pode ser utilizado neste tipo de 

técnica, são aplicações de questionários ao usuário no qual podem fornecer informações 

valiosas tanto quanto a satisfação do usuário com a interface ou informações de 

posicionamento de componentes, entre outros (CYBIS, 1997). 

 O intuito é fazer uma prospecção dos relatos subjetivos dos usuários, os quais 

serão colhidos através da aplicação de entrevistas ou questionários com os usuários a fim 

de avaliar a satisfação em torno da utilização do sistema.  Tais dados são tão (ou mais) 

importantes quanto a performance do sistema, e só podem ser obtidas perguntando aos 

usuários (WINCKLER, 2001).  

 

3.5.2 Sujeitos 

 

Para realização deste estudo foram convidados 7 pessoas, as quais possuem 

relação com o contexto escolar e desempenham funções como de 

gestão(coordenadores/diretores) , de docência e discência.  

Apesar de os dados tratados neste, serem extraídos de questionários aplicados a 

discentes do ensino fundamental, a ferramenta se destaca, por ser considerada genérica, 

tendo em vista que as informações que serão adicionadas, e as informações colhidas 

posteriormente terão dependência dos dados que serão inseridos. Dessa forma, dentre os 

sujeitos convidados, haviam docentes e gestores do ensino superior e fundamental que 

lecionam na Região Metropolitana de Recife-Pernambuco.  

 

3.5.3  Procedimento 
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A aplicação em situações de uso, são os princípios fundamentais desta pesquisa. 

Desta forma, prezou-se pela  relação harmoniosa do usuário com o software, onde 

entende-se por este termo, como sendo algo em que o usuário consiga realizar todas as 

ações que ele deseja, de maneira simples e ágil. Pois de acordo com Rodrigues(2010), a 

International Organization for Standardization7(ISO), a satisfação do usuário está 

interligada com a eficiência e a efetividade, e que são métricas de usabilidade que permite 

usarmos um produto alcançando seus objetivos específicos em um contexto de uso 

específico(ISO 9241-10).  

Neste estudo, o questionário adotado foi o System Usability Scale (SUS). A escala 

SUS foi desenvolvida em 1986, por John Brooke, no laboratório da Digital Equipment 

Corporation, no Reino Unido. É um questionário composto por 10 itens, com 5 opções 

de respostas (SAURO, 2009). Das quais variam de “Discordo totalmente” a “ Concordo 

Totalmente”.   

O processo avaliativo aconteceu da seguinte maneira: todos os participantes, 

participaram de uma simulação de uma situação real, a qual a ferramenta poderia ser 

inserida. Onde, participaram simultaneamente coordenadores, professores e alunos. E 

posteriormente o questionário foi disponibilizado para que pudessem opinar sobre o 

protótipo da ferramenta. 

Esta simulação de uso é definida pelos processos estabelecidos na elaboração da 

ferramenta, podendo estes, serem alterados de acordo com a necessidade do contexto a 

qual será inserida. Estes processos podem ser visualizados no Apêndice C, deste trabalho.  

 

  

                                                 

7 http://www.iso.org/iso/home.html 
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4. RESULTADOS 

 

Neste capítulo estão descritos os procedimentos utilizados na seleção de dados 

para esta pesquisa. Assim bem como, as etapas referentes a seleção dos dados, dos 

participantes, que neste caso foram os professores, e os alunos. Onde inicialmente foram 

selecionadas quatro ferramentas que possuem como objetivo principal disponibilizar um 

espaço onde haja interação entre alunos e professores a fim de realizar avaliações 

formativas durantes o período letivo.  

 

4.1 Análise de competidores 

 

Nesta etapa  foram selecionadas 4 ferramentas, as quais apresentaram dentre suas 

principais características, a possibilidade  da realização de avaliações formativas. E que 

tiveram como foco principal, o de fornecer suporte no processo de ensino e aprendizagem 

através das interações geradas conforme a forma que as ferramentas são inseridas em sala 

de aula. 

Diante das circunstâncias do presente momento, a sociedade está em sua maioria, 

inserida em um contexto tecnológico. Segundo THOALDO (2010): 

A educação no mundo de hoje tende a ser tecnológica, por isso, exige 

entendimento e interpretação, tanto dos professores quanto dos alunos em 

relação a essas novas tecnologias. Através do uso da tecnologia no ambiente 

escolar, ficam claros os diversos sentimentos em relação a postura dos 

professores frente a novos desafios, como a satisfação de estar participando de 

uma realidade tecnológica ou a ansiedade por enfrentar novas mudanças. E em 

relação aos alunos também ocorrem transformações, pois passam a ficar mais 

motivados para estudar e aprender, e as aulas não ficam tão expositivas. 

THOALDO (2010, p.9)  

 

A inserção destes recursos em sala de aula requer amadurecimento tanto por parte 

do professor quanto dos alunos. Pois a tecnologia só se faz útil, quando bem aplicada. A 

adaptação a estas novas ferramentas visa agregar melhorias a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem. Conforme Pazzianello et al.(2010), neste aspecto entende-se que 

os professores são sujeitos dos saberes e mediadores de toda ação pedagógica que ocorre 
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no interior da escola, por esta razão, necessitam apropriarem-se das novas tecnologias, 

não apenas para motivar os alunos, mas para compreender o processo ativo e dinâmico 

que ocorre nessa interação entre homem e a máquina. 

4.1.1 Critérios 

 

Apesar de os software não serem especificamente direcionados apenas para o 

ensino da matemática, foram selecionados por serem genéricos, podendo ser adaptados 

para qualquer disciplina e nível de ensino. E por possibilitarem acesso através de diversos 

dispositivos. A seguir foram demonstradas algumas características das respectivas 

ferramentas. 

 Socrative : É uma ferramenta destinada a construção de avaliações 

e análise em tempo real de seus respectivos resultados. Foi criada 

em 2011 por um grupo de professores e pesquisadores da área de 

educação na cidade de Cambridge, no estado de Massachusetts. No 

entanto, em julho de 2014, o Socrative foi adquirido pela 

MasteryConnect (SANTANA,2015). Permite também que haja 

interação através de diversos tipos de dispositivos (tablet, 

smartphone, computador). Para isso o professor deve realizar seu 

cadastro para ter acesso às informações e interações que a 

ferramenta proporciona. Logo após realizado o cadastro, o 

professor só precisa inserir o login e senha para acessar o portal.  

 

 

Figura 2- Cadastro do Professor no Socrative 

Fonte: https://b.socrative.com/login/teacher/#register-teacher 
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As Figuras 2 e 3, mostram os espaços reservados para o cadastro do professor, e 

no caso do aluno, para que ele insira o código referente a sala virtual criada pelo professor. 

 

Figura 3- Espaço para o aluno colocar a numeração referente a sua sala no Socrative 

Fonte: https://b.socrative.com/login/teacher/#register-teacher 

 

 Através desta aplicação, os professores poderão elaborar diferentes atividades 

(objetivas, subjetivas, afirmativa ou negativas, dentre outras) utilizando diversas 

metodologias. Fica a critério do professor, a identificação ou não do aluno em relação as 

respostas obtidas por determinadas atividades. Apesar de não estarem apresentadas de 

forma mais simples de se notar, a ferramenta tem algumas opções de idioma, podendo ser 

alterado nas configurações. Para ter acesso é só acessar o website < 

https://b.socrative.com > . Logo abaixo, a Figura 4 traz a primeira página vista ao se 

efetuar o cadastro ou o login.  

 

 

Figura 4- Página inicial do Socrative 

Fonte: https://b.socrative.com/teacher/#dashboard 

 

Inicialmente, o professor deve se cadastrar. Ao efetuar o cadastro, 

automaticamente uma sala de aula virtual é criada para ele. Ou seja, ele terá um espaço 

reservado para postar seus materiais didáticos e avaliativos. Na opção de gerenciar os 

testes, o professor pode optar por criar um novo questionário, acessar os testes já 

https://b.socrative.com/
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existentes, importar algum questionário, e relatórios referentes aos testes aplicados por 

ele, como mostra a Figura 5. Ao selecionar a criação de um questionário/prova, ele terá 

também a opção de escolher qual tipo de teste ele quer criar, se é de múltipla escolha, 

verdadeiro/falso ou de respostas curtas, ou seja, de questões subjetivas. Podendo conter 

variados tipos de questões no mesmo questionário. E esta questão podendo ser editada de 

acordo com a necessidade do professor.  

 
 

Figura 5 – Tela para Gerenciamento de atividades 

Fonte: https://b.socrative.com/teacher/#dashboard 
 

Ao selecionar a opção de criar questões de múltipla escolha, o professor terá a 

opção de inserir uma pergunta e suas respectivas respostas, já deixando pré-selecionada 

a resposta correta, além de poder adicionar alguma imagem a pergunta. O portal ainda 

possui um espaço para que o professor insira mais explicações referentes a questão. A 

Figura 6 expõe estas opções.   

 

 

Figura 6- Tela para elaboração de questões subjetivas no Socrative 



39 

 

 

A Figura 7, traz a tela quando a opção escolhida pelo professor, for a de criar uma 

questão com alternativas “Verdadeiro” e “Falso”. 

 

 

Figura 7-Tela para elaboração de questões "Verdadeiro e Falso" no Socrative 

 

 Já a Figura 8, traz a tela quando a opção escolhida for a de respostas 

abertas, onde o aluno, dependendo da questão poderá explicar melhor sua resposta. 

 

 

Figura 8 -Tela para elaboração de questões abertas no Socrative 

 

Ao salvar a prova, o professor pode escolher qual tipo de teste ele está dando 

início. Se ele pretende obter respostas (feedback) instantâneo do aluno, onde ele pode 

realizar as seguintes configurações adicionais (Desativar os nomes dos alunos, 

aleatoriedade da ordem das perguntas, aleatoriedade da ordem das respostas, desativar o 

feedback dos alunos e desativar os resultados dos estudantes). Ao selecionar uma destas 

opções o professor pode liberar a prova para os alunos. Estas informações estão expostas 

na Figura 9. 
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Figura 9- Espaço para definição das configurações da prova 

 

Caso queira selecionar a outra opção da tela de configuração da prova mostrada 

na Figura 9, o professor poderá observar o modo como o estudante se comporta diante da 

prova. Neste caso, os alunos possuem a liberdade de navegar no questionário de acordo 

com o que acharem melhor, além de poderem editar suas respostas, assim, as respostas 

só são enviadas quando o estudante finalizar a prova. Desse modo, a medida que o aluno 

modifica suas respostas, o gráfico onde o professor acompanha a resolução das questões 

vai sendo alterado. O layout são os mesmos mostrados nas Figuras 8 e 9. Referentes as 

perguntas e ao gráfico mostrado posteriormente. 

A última opção remete ao professor, onde ele poderá escolher a maneira de como 

as perguntas serão expostas como, por exemplo, se ele deseja disponibilizar as perguntas 

aos poucos, tendo como base o comportamento ou desenvoltura dos alunos durante a 

execução da prova.  

Enquanto o professor seleciona as configurações da prova, ao inserir a sala que 

deseja entrar, como foi mostrado na Figura 3, o aluno deve posteriormente inserir seu 

nome de identificação, como é mostrado na Figura 10, logo abaixo. 

 

Figura 10- Espaço para o aluno inserir seu nome no Socrative 
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Posteriormente ele irá começar a responder as questões, que terão ordem de 

perguntas e respostas definidas pela possível seleção realizada anteriormente, como 

mostra a Figura 9, logo acima.  

 

Figura 11- Exemplo de como a questão a exposta ao aluno 

 

Já a Figura 11, traz a maneira como a pergunta é exposta ao aluno, que receberá 

um feedback da ferramenta referente a sua resposta, como mostra a Figura 12. 

 

 

Figura 12- Feedback dado aos alunos logo após o envio das respostas 

 

Ao concluir o teste, o portal ainda informa quantas questões o aluno acertou, e 

mostra também o percentual acertado. Como mostra a Figura 13. 

 

 

Figura 13-Feedback final para o aluno 
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Ao selecionar a opção de obter o feedback dos alunos imediatamente, ou seja, ao 

vivo, o professor tem como acompanhar o desempenho dos alunos durante a resolução da 

atividade. Como mostra a Figura 14. 

 

Figura 14- Tela onde o professor possui o feedback ao vivo do desempenho dos alunos 

 

Nesta tela o professor pode organizar o modo como aparecerá o nome dos alunos, 

se será por ordem alfabética de A-Z ou de Z-A, e pode também informar se quer visualizar 

o percentual referente ao total de questões que o aluno respondeu até o presente momento, 

ou o percentual de quantas questões ele acertou. Ele também pode visualizar a quantidade 

de erros e acertos de cada questão e ao mesmo tempo as questões que os alunos acertaram 

ou erraram. E escolher se deseja ou não visualizar o nome dos alunos e/ou seus resultados. 

Por fim, ao finalizar o monitoramento da prova, ele tem a opção de poder visualizar um 

relatório, ver gráficos ou voltar ao painel de configurações. Como mostra a Figura 15. 

 

Figura 15- Opções de quando o professor finaliza o monitoramento da prova 

 

Caso a opção escolhida seja a de obter relatórios, ele ainda deve fazer algumas 

escolhas, como mostra a Figura 16. 
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Figura 16- Opções de obter relatórios 

 

Logo o professor poderá escolher quais relatórios ele irá querer, se será de toda a 

classe, ou dos  alunos, ou de alguma questão específica. E ainda decidirá se quer enviar 

por email ou fazer o download. O relatório vem em formato de planilhas, como mostra a 

Figura 17.  

 

 

Figura 17- Relatório com as informações sobre a prova aplicada 

 

A ferramenta ainda possibilita que sejam criadas competições saudáveis, ou seja, 

atividades colaborativas, na própria ferramenta, onde o professor pode definir qual 

atividade participará da competição, quantas equipes serão formadas, ou se serão 
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formadas automaticamente, podendo associá-las a ícones (imagens). Como mostra a 

Figura 18. 

 

 

Figura 18- Tela para criação de atividade colaborativa em sala de aula 

 

Ao selecionar a opção deste tipo de atividade, o aluno ao entrar na sala deve 

escolher em qual equipe ele irá querer competir, como mostra a Figura 25. A quantidade 

de equipes é definida pelo professor, que neste caso foram apenas 2 equipes.  

 

Figura 19- Opções para que o aluno escolha qual equipe deseja participar 

 

 Dessa forma, no decorrer da execução da atividade, o professor terá uma visão de 

como anda o desempenho das equipes. Como mostra na Figura 20.  

 

 

Figura 20 - Tela de acompanhamento da atividade 
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De acordo com Kneser e Ploetzner citando Roschelle e Teasley (ROSCHELLE e 

TEASLEY, 1995 apud KNESER e PLOETZNER, 2001, p. 53) definem colaboração 

como “uma atividade coordenada e sincrônica que é o resultado de uma tentativa contínua 

de construir e manter uma concepção compartilhada de um problema”. Esta colaboração 

se torna nítida a partir do momento em que este tipo de atividade dá a abertura de os 

alunos escolherem suas equipes e de se esforçarem em conjunto para que a equipe obtenha 

bons resultados durante a execução da atividade. Os gráficos  dos resultados possuem os 

nomes dos alunos e suas respectivas equipes, e porcentagens sobre seus erros e acertos.  

 Edmodo: a plataforma foi desenvolvida em 2008 por Nic Borg, 

Jeff O’Hara e Crystal Hutter, que na época eram funcionários de 

uma escola. O objetivo deles com a ideia era de gerar certa 

interação, não apenas educativa, mas também sócio cultural entre 

alunos, professores, parentes, e diretores, de autodenominam como 

sendo uma comunidade de aprendizado social. 

 Para acessá-la deve-se acessar o website <https://www.edmodo.com >. 

Atualmente possui 63.499.250 membros8, e tem como ponto de vista principal, a 

necessidade de adaptação entre o ambiente escolar e o universo tecnológico o qual 

estamos inseridos. De acordo com informações do próprio website, “a tecnologia está 

criando todo um novo conjunto de regras. Acreditamos que os princípios nunca devem 

mudar”, ou seja, devemos nos adaptar e procurar trazê-la como uma ferramenta que pode 

beneficiar o processo de ensino e aprendizagem.  

A criação da conta é gratuita, e logo na página principal, existe a opção de escolha 

de idioma, apensar de que no primeiro contato as informações estarão em inglês. No 

momento de criação da conta você poderá definir seu perfil, se é de aluno, professor, ou 

parente, como pai, mãe, dentre outros. 

Ao selecionar o perfil do professor, além de pedir as informações pessoais, ele 

pede para que a escola a qual do docente lecione seja informada, podendo esta informação 

ser passada por CEP, ou nome da escola/cidade/país. Posteriormente é solicitado que seja 

configurado um perfil, onde informações sobre qual serie e qual disciplina é lecionada na 

instituição informada na etapa anterior. Por fim, deve-se criar uma sala, nomeando-a e 

definindo seu ano e sua disciplina. Como mostra a Figura 21, logo abaixo.  

                                                 

8 Informação adquirida em 10/03/2016 do próprio website( https://www.edmodo.com/about) 

https://www.edmodo.com/
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Figura 21-Página inicial da sala criada no Edmodo 

 

Na página inicial da sala de aula criada pelo professor, possui alguns recursos para 

ajudá-lo a gerenciar sua sala, e seu planejamento referente a turma e disciplina. No canto 

direito, possui um calendário, para que o mesmo possa fazer seus planejamentos 

referentes a suas aulas, como mostra a Figura 22. 

 

Figura 22- Tela do planejamento no perfil do professor 

 

Neste mesmo local, o professor pode criar um evento, ou uma tarefa, onde haverá 

um espaço para inserção de observações e determinação de datas. A figura 23, expõe a 

maneira como estas informações estão expostas no layout da tela. 
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Figura 23- Tela para criação de um evento 

 

Com o intuito de organizar melhore os alunos, por anos escolares e disciplinas, 

pode-se criar vários grupos, como mostra a Figura 24. Neste campo, o professor define o 

nome de seu grupo, a série da turma, a disciplina, e o assunto, caso o assunto que será 

lecionado não se apresente na lista pré-definida da ferramenta, pode-se selecionar a opção 

“Todos”. E ainda pode ser definida uma cor para representar o grupo que estará sendo 

criado.  

 

 

Figura 24- Telas para criação de um Grupo 

 

Ao acessar o grupo, o professor poderá também enviar alguma mensagem, onde 

nesta mensagem, poderá inserir algo, informar algum link ou até mesmo importar algum 

material de outra plataforma virtual (One Drive, por exemplo) e até mesmo determinar 

dia e horário que a mensagem deve ser enviada. Uma outra opção é a de criar uma tarefa, 

onde o mesmo poderá criar uma atividade, e escolher ou não adicioná-la ao diário de 
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classe, e também realizar as mesmas ações da mensagem, de inserir algo, como mostra a 

Figura 25. 

 

Figura 25- Opções de ações do professor dentro do grupo 

 

Inserir um teste e uma enquete também são opções ofertadas ao professor. A opção 

de criar um Teste, oferece oportunidade da escolha do tipo de questão e do tempo que o 

teste irá durar, como mostra a Figura 26. 

 

 

Figura 26- Tela para criar um Teste 

 

As perguntas do teste podem ser postas de maneira aleatória, cabe ao professor 

realizar esta escolha. Já a enquete, deixa o espaço para a inserção da pergunta e de suas 

respectivas opções de respostas. Quando uma atividade é postada, o aluno é notificado. 
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Para ter acesso ao grupo, ou sala criada pelo professor  na ferramenta, o aluno 

deverá realizar um cadastro, como mostra a Figura 27 , onde ele terá também que inserir 

seus dados pessoais e já informar o código do grupo/sala ele quer ingressar. Ele também 

recebe um código, para quando algum parente seu quiser acompanhar seu desempenho 

escolar inseri-lo no momento de cadastro.  

 

 

Figura 27- Tela para cadastro do aluno 

 

O campo para respostas do aluno, é semelhante ao do professor, ao adicionar uma 

atividade, porém a resposta é enviada como arquivo em anexo. Onde o professor, teria 

que fazer o download da resposta para que adicionasse comentários referentes a correção. 

Já na atividade do tipo Teste, o professor pode modificar o valor de cada questão. E o 

tempo para respostas pode ser definido no momento de sua criação. Porém, o aluno não 

recebe feedback durante o período de resolução da atividade, apenas ao terminá-la, logo 

poderá verificar as questões corretas e erradas reavendo as questões e suas respectivas 

respostas. O mesmo poderá também acessar uma aba contendo seu progresso, e uma outra 

aba contendo todas suas atividades, para que ele não precise buscá-las na página inicial 

do portal.  

O terceiro perfil existente na plataforma é o de “parente”, que pode ser Mãe, Pai 

ou outro tipo de parentesco. No momento de cadastro, deve-se inserir o código do(s) 

aluno(s), este código é disponibilizado na página inicial do aluno.  
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Logo após, tem-se acesso a todas as ações do aluno na plataforma, como 

atividades realizadas, postagens referentes a sala de aula que o aluno está vinculado. 

Porém em suas configurações de perfil, apenas três idiomas estão disponíveis (inglês, 

espanhol e grego).  

Outras ferramentas também foram exploradas. Porém, só é permitido realizar o 

cadastro e participar ativamente caso seja vinculado a determinadas Instituições de 

Ensino Internacionais, sendo algumas existentes no Brasil, mas em sua maioria não 

possuem unidades no país. Tais como: 

 TodaysMeet : assim como as demais ferramentas aqui citadas, também possui o 

intuito avaliativo, porém com um foco mais na privacidade dos alunos a fim de 

promover discussões e trocas de conhecimentos mais proveitosas. Além de ser 

apresentada no idioma inglês. A Figura 34, demonstra o momento em que é pedido 

para que seja criada uma sala. 

 
Figura 34- Tela para Criar nova Sala 

 

Na criação de uma nova sala online, deve-se determinar quanto tempo deverá ficar 

aberta, e quem poderá ter acesso a mesma. Porém, ao se fazer esta escolha, surgem 

algumas opções de planos, podendo ser mensal ou anual, onde certas quantias são 

cobradas.  

A intenção da ferramenta é também a de proporcionar interação principalmente 

entre alunos, com o intuito de gerar debates sobre temas vistos em sala de aula. Dando ao 

aluno muitas vezes anonimato, o que segundo a descrição da própria ferramenta, pode ser 

considerada uma forma, de o mesmo, ter estímulo de expor suas ideias.  

 Smarter Balanced: é uma ferramenta direcionada a prática avaliativa , onde pais 

e professores também se beneficiam através das possíveis informações que são 
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disponibilizadas durante o processo avaliativo. De acordo com a descrição do 

próprio website, o qual pode ser acessado através do link   < 

http://www.smarterbalanced.org >, a avaliação formativa é descrita como sendo 

uma forma de se obter um feedback afim de provocar a adaptação das 

metodologias que estão sendo aplicadas. São destacados quatro atributos deste 

tipo de avaliação: esclarecimento do objetivo de aprendizagem, observação de 

evidências, interpretação e ação referente a estas evidências observadas. Dentre 

suas características algumas se destacam: 

 Avaliação personalizada: tendo como diferencial a sequência das perguntas, que 

são adaptáveis de acordo com o desempenho do aluno. Caso acerte a questão irá 

para uma questão mais difícil, caso erre, responderá uma questão mais simples.  

 Projetado para todo tipo de aluno: a ferramenta possui acessibilidade para 

estudantes com deficiência e alunos que estão aprendendo a língua inglesa.  Estes 

recursos de acessibilidade incluem Braille, traduções em espanhol, vídeos em 

língua de sinais americana, glossários fornecidas em 10 línguas e vários dialetos, 

bem como instruções de teste traduzido em 19 idiomas.   

 Material didático relevante para pesquisas: através da disponibilização de material 

e de questões online para que os alunos possam dar continuidade aos estudos e 

redirecioná-los ao ensino superior.  

 Útil para Professores : o sistema ajuda a destacar os pontos fortes e fracos dos 

alunos. Para ajuda-los, os professores terão ao seu dispor uma biblioteca digital 

com várias ferramentas e materiais que podem ser usados, e adaptados de acordo 

com a necessidade dos alunos.  

Estas ferramentas se baseiam em padrões educacionais de determinados países, 

estados, dentre outros. A ideia principal é agrupar em um só local de pesquisa, diversos 

pesquisadores e estudiosos. Ao todo são até o presente momento9 7.000.000 estudantes 

de 17 estados e de departamentos de educação de alguns países, 4.700 educadores 

ajudaram a desenvolver e revisar as perguntas dos testes, definir níveis de desempenho, 

e desenvolvimento da Biblioteca Digital e 33.000 perguntas e atividades de desempenho 

foram criadas.  

As perguntas podem conter respostas subjetivas, objetivas, podendo ser de escolha 

do aluno, acessar a um combo de perguntas de um mesmo assunto e respondê-lo. O 

                                                 

9 Dados colhidos no dia 09/03/2014 

http://www.smarterbalanced.org/
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objetivo desta possibilidade é de gerar um conhecimento maduro em certas disciplinas e 

assuntos abordados. Para ter acesso ao conteúdo desta ferramenta, deve-se fazer parte de 

alguma Instituição de Ensino cadastrada.  

A análise de tais ferramentas demonstrou que existem várias maneiras de se 

propor a realização de atividades vinculadas a uma ferramenta tecnológica. Porém, para 

transmitirem resultados positivos com sua utilização, as mesmas devem ser inseridas em 

um contexto condizente com suas respectivas características. O próximo tópico, relaciona 

alguns destes aspectos. 

 

4.1.2 Resultado da análise das ferramentas   

 

Segundo Mercado (2002), tais ferramentas podem facilitar a percepção dos 

conceitos da disciplina por parte do aluno, trazendo para o monitor do computador 

significativa quantidade de estímulos (como imagens, textos e animações) que eliminam 

as tarefas que exigem exercício de processos repetitivos e maçantes. 

Sob o mesmo ponto de vista, Coscarelli (1998), diz que para uma ferramenta  

contribuir efetivamente para o processo de ensino-aprendizagem, ela deve: 

 Propiciar suporte para a reflexão;  

 Estimular e criar oportunidades para que o aluno pense em ideias sob várias 

perspectivas;  

 Fornecer feedback rico e explicativo; 

 Explorar erros como oportunidades para desenvolver o aprendizado; 

 Explorar diferenças individuais de conhecimento e habilidades; e  

 Fornecer medidas significativas de avaliação, por exemplo, um relatório do uso 

de uma instância da ferramenta. 

Perrenoud (1999) entende ser importante colocar os alunos frequentemente em 

situações interativas diversas, seja em situações de troca, de explicação, de argumentação, 

de justificativa, exposição de ideias, de relatos de experiências vividas, etc., para que se 

habilitem mais proficuamente na expressão escrita. 
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Quadro 1- Comparação entre os competidores 

 Socrative Edumodo TodaysMeet Smarter 

Balanced 

Possui indicação de faixa 

etária? 

  Não   Não  Não   Não 

Possui a opção de mudar o 

idioma na página inicial? 

Sim Sim Não Não 

A mudança do idioma ocorre 

em todo o texto contido nas telas de 

navegação? 

Sim Não - - 

Para fazer melhor uso da 

ferramenta, deve-se obrigatoriamente 

associar-se a alguma Instituição de 

Ensino que se encontra em uma lista 

ou assinar algum tipo de plano? 

Não Sim Sim Sim 

Propicia suporte para a 

reflexão? Ou espaço para postagem 

de ideias? 

Sim Sim Sim Sim 

Pode ser utilizado em vários 

dispositivos (Smartphones, tablets, 

desktop, dentre outros) 

Sim Sim Sim Sim 

Possui meios para se explorar 

os  erros como oportunidades para 

desenvolver o aprendizado 

Sim Sim Sim Sim 

Explorar diferenças 

individuais de conhecimento e 

habilidades 

Sim Sim Não Sim 

Promove interação entre 

outras pessoas, além do professor e 

aluno? 

Não Sim Não Não 

Fonte: (Autora,2016) 

 

 As ferramentas citadas anteriormente possuem alguns traços do perfil almejado 

por Coscarelli (1998) e dependendo da forma como serão inseridas no âmbito escolar, são 

inseridas as situações ressaltadas por Perrenoud (1999). Os pontos a serem avaliados 

foram baseados no entendimento destes dois autores, além de alguns pontos relacionados 
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ao público alvo destacado neste trabalho, que são alunos do nono ano do ensino 

fundamental II, ou seja, o público alvo possui a faixa etária a partir de 14 anos de idade, 

pois, de acordo com as informações disponibilizadas pelo QEdu, alguns alunos já 

reprovaram algum ano durante seu período escolar.  

 Porém, as mesmas oferecem apenas um breve acompanhamento do 

comportamento do aluno no momento de solucionar alguma atividade, ou por um curto 

período de uso, através da aplicação da metodologia de avaliação formativa. Limitando 

desta forma, a obtenção de mais informações acerca do aluno e impossibilitando uma 

possível análise do perfil do mesmo.  

Outro ponto em destaque é que ao final do uso destas ferramentas, o professor não 

possui recursos para gerir os dados obtidos. Neste caso, estas informações são 

indispensáveis para que o professor junto com o aluno, busquem por possíveis soluções 

para as dificuldades enfrentadas em sala de aula.  

 

4.1.3 Requisitos 

 

Apesar de terem as respostas positivas em alguns dos quesitos citados acima as 

ferramentas realizam determinadas ações de maneira diferente. Podendo fornecer 

informações válidas para apoiar o aprimoramento do aprendizado apenas para o 

professor.  

Por tanto nota-se a importância do comportamento de alguns requisitos, ou seja, 

de algumas características diante do cenário imposto neste trabalho. Logo abaixo serão 

listados alguns destes requisitos, os quais, alguns deles são inéditos diante das 

características já destacadas anteriormente: 

 

Quadro 2- Requisitos 

 REQUISITO 01 - O software 

deve indicar a faixa etária para o qual 

foi adaptado 

 

A indicação da faixa etária é 

extremamente importante, pois auxilia o 

professor no momento em que o mesmo 

seleciona qual e como utilizar tal 

ferramenta em sua sala de aula. A não ser 

que a mesma seja adaptável a faixa etária 

e contextos diversos.  
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 REQUISITO 02 – O software deve 

fornecer feedback para o aluno no 

momento em que o mesmo utiliza o 

software 

 

O feedback proporciona reflexão a 

respeito do modo em que se interpreta 

determinados questionamentos. 

Oferecendo momentaneamente uma 

opção de mudança e aprendizado 

imediato.  

 

 REQUISITO 03 – O software deve 

promover a opção de acesso a materiais 

didáticos relacionados a disciplina e 

conteúdo 

 

 

 

O acesso ao material de apoio é 

fundamental para que o aluno possa retirar 

suas dúvidas no momento em que 

responde as atividades. Este momento, 

pode proporcionar uma interpretação para 

o professor de como o aluno interpretou, e 

buscou solucionar os problemas impostos 

nas atividades.  

 

 REQUISITO 04 – O software deve 

permitir que o professor adapte e elabore 

atividades de acordo com sua 

necessidade 

 

 

A diversidade de disciplinas e suas 

particularidades fazem com que o 

professor necessite muitas vezes de uma 

ferramenta mais maleável. Assim, bem 

como a variação de tipos de perguntas e 

respostas ajude-o a interpretar o 

aprendizado do aluno de maneiras 

diversificadas.  

 

 REQUISITO 05 – O software deve 

disponibilizar um espaço para que o 

aluno relate suas dúvidas, ou 

comentários sobre a atividade 

É importante que o aluno tenha um espaço 

onde ele possa relatar opiniões referentes 

a determinadas atividades, e não apenas 

em algo semelhante a uma linha do tempo, 
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 como existe na maioria das ferramentas, 

ou aplicativos disponíveis. Após um 

tempo, podem haver diversas mensagens 

de assuntos diversos, podendo dificultar o 

olhar singular a respeito de determinada 

atividade e determinado aluno.  

 

 

 REQUISITO 06 – O software deve 

oferecer um suporte ao professor, o qual 

não aborda apenas a possibilidade de se 

realizar avaliações em sala 

 

 

Este requisito visa disponibilizar espaços 

reservados inicialmente ao planejamento 

do professor, de forma automatizada, e 

que esteja interligada ao restante das 

funcionalidades que também serão 

concedidas pela ferramenta.  

 

 REQUISITO 07 – O software irá 

promover também a inserção do gestor, 

na interação já existente entre professor 

e aluno 

 

 

O gestor terá acesso ao planejamento do 

professor, sempre presando a organização 

das informações referentes aos assuntos 

que serão abordados e as metodologias 

que serão utilizadas. Esta é a oportunidade 

que ambos irão ter de buscar melhorias 

nos resultados que serão colhidos durante 

o período letivo.  

 

Fonte: (Autora,2016) 
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O levantamento inicial destes requisitos não limita a ferramenta apenas a estas 

funcionalidades citadas acima. A ferramenta proposta neste trabalho, visa inserir a 

automatização de processos no âmbito educacional, podendo ser utilizada de acordo com 

a necessidade contextual a qual será aplicada. A próxima seção abordará mais detalhes 

da mesma.  

 

4.2 Protótipos evolutivos 

 

A ideia inicial da ferramenta denominada Process Edu consiste em automatizar de 

maneira horizontal o relacionamento existente entre gestor, professor e aluno. 

Principalmente em relação ao planejamento didático e o processo avaliativo.  

O argumento basilar para sustentar a necessidade de elaboração de novas formas 

gerenciais funda-se na compreensão de que se deve superar os antigos paradigmas 

centralizadores de gestão, incorporando a noção de modernidade à gestão pública (EYNG 

E GISI,2007). 

Qualquer tipo de gestão tem em vista gerar eficiência na execução de seus 

processos e por fim, bons resultados. Segundo Eyng e Gisi (2007), a ênfase nos resultados 

e nos indicadores de desempenho do sistema escolar constitui em um fator importante de 

modernização da gestão educativa. A inclusão de todos os envolvidos influencia 

diretamente no processo de elaboração de novas propostas para o desenvolvimento da 

gestão educacional.  

O docente é um dos atores principais nesse processo de reflexão, tanto de avanços 

metodológicos, quanto de transformações sociais. A relação que o profissional estabelece 

com os elementos contidos em sala de aula, como alunos, conteúdo e material didático é 

extremamente relevante quando direcionamos a atenção para a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem.  

Esta qualidade pode estar ligada diretamente a obtenção de dados referentes a 

índices baseados nas atividades que envolvem esse relacionamento dentro de sala de aula. 

Como dados referentes a desempenho em atividades e avaliações. Tudo podendo ser 

baseado também em informações que estão ligadas ao cotidiano dos discentes.  

Outro relacionamento existente no contexto educacional é o do gestor, seja ele, 

nomeado como diretor, coordenador, ou outra denominação em conjunto com o professor 

e por fim com o discente. Por ser destinado a observar e gerir ações que envolvem 
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discentes e docentes em busca da qualidade educacional e claro, pessoal de todos os 

envolvidos, o gestor precisa estar apto a pôr em prática seus planejamentos de acordo 

com as diversas situações do cotidiano. 

 

4.2.1 Protótipo da ferramenta Process Edu 

 

Foi adotado durante o desenvolvimento da ferramenta as fases do ciclo básico de 

execução. Onde na fase de planejamento, houve a definição e compreensão do objetivo 

que a fermenta deveria abranger. Como a disponibilização de maneiras para que a 

avaliação formativa seja realizada em sala de aula, e que possa ser adaptada as 

necessidades do contexto a qual será inserida. 

A fase seguinte, é quando as ideias do planejamento são postas em prática, a qual 

é denominada a “fase do fazer”. Nesta etapa, ocorreram as primeiras implementações da 

ferramenta, para que os requisitos fossem materializados para que a próxima fase, que é 

a do check, ou seja, da verificação fosse posta em prática. Houveram assim, diversos 

testes internos na fase final, que é da ação, para que fossem verificadas cada atividade 

designada a ser desempenhada pela ferramenta, assim bem como, correção de alguns 

erros, e realização de algumas modificações. 

Desta forma, foram impostos alguns objetivos que norteiam a ferramenta. Logo a 

mesma possui como objetivo principal automatizar processos existentes no contexto 

educacional, com um foco direcionado tanto para o relacionamento entre gestores, 

professores e alunos, quanto a respeito dos métodos avaliativos, visando fornecer meios 

para que o acompanhamento do desempenho do alunado possa ser realizado a todo 

momento.  

Diante deste objetivo, pretende-se abordar também a importância do planejamento 

didático, através da cumplicidade entre professor e gestor na conclusão do plano de 

ensino, ou de aula. O plano de aula é um instrumento que sistematiza todos os 

conhecimentos, atividades e procedimentos que se pretende realizar numa determinada 

aula, tendo em vista o que se espera alcançar como objetivos junto aos alunos 

(LIBÂNEO,1993). Gil (2012, p. 39) explica que “o que difere o plano de ensino do plano 

de aula é a especificidade com conteúdos pormenorizados e objetivos mais operacionais”. 

Estas etapas serão postas em prática no momento em que o professor inserir seu 

planejamento na ferramenta, e automaticamente o gestor analisará este material, podendo 

ou não fornecer algum feedback para o docente.  
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A figura 28, traz parte dos processos que foram definidos para que os objetivos 

sejam executados. Todos os processos se encontram em anexo no Apêndice C.  

 

 

Figura 28- Processos da Ferramenta Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Ao ser posta para ser executada, a URL gerada, demonstra a primeira tela, a qual 

é demonstrada pela Figura 29.  

  

Figura 29- Tela inicial do Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

A Figura 29, traz a prototipagem da Tela inicial. Nela são pedidas algumas 

informações ao professor. Como, curso, disciplina, professor, ementa, semestre, turno. 

Estas informações podem ser moldadas de acordo com a necessidade do contexto o qual 

será inserido. A Figura 30, mostra  o diagrama onde estas informações são inseridas, e 

que logicamente podem ser adicionadas ou removidas. O Diagrama completo, se encontra 

em anexo, no Apêndice D. 
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Figura 30- Diagrama Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Ao percorrer as telas geradas na URL, os processos vão sendo percorridos na 

ordem que foi determinada, e se comportam também de acordo com as respectivas 

configurações. A próxima tela pede para que o professor informe mais detalhes sobre seu 

plano de ensino. Lembrando que estes campos são genéricos, podendo sempre ser 

adaptados através da inclusão e exclusão de campos a serem preenchidos.  

 

 

Figura 31- Tela com informações postas pelo professor 

Fonte: Autora(2016) 

 

A Figura 31, apenas mostra o momento em que o Professor, inseriu suas 

informações, as quais foram vistas na Figura 30, e agora o Coordenador, ou gestor, 

visualiza as informações postas inicialmente pelo professor.  
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Figura 32- Tela de preenchimento do Plano de Ensino – Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

O adicional da ferramenta é a demonstração do que sempre precisa ser preenchido, 

no caso da Figura 32, os traços vermelhos demonstram que o professor só poderá executar 

a próxima etapa quando concluir a atual. A ferramenta proporciona também o 

acompanhamento da execução daquele processo. Pode-se definir prazos de conclusão dos 

processos e o gestor sempre terá acesso do que está sendo feito na ferramenta.   

A Figura 33, traz a tela onde o coordenador terá que aprovar o que foi posto pelo 

professor na tela anterior, mostrada na Figura 32. 

  

 

Figura 33- Tela de aprovação do Plano de Ensino – Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Na tela mostrada na Figura 33, observa-se que o coordenador deve avaliar, o que 

foi posto pelo professor no Plano de Ensino, ele também terá um espaço para fazer 

observações, ou seja, para que o professor tenha um feedback do que ele preencheu em 

seu Plano de Ensino.  
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Figura 34- Tela para anexação do Plano de Aula –Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

O Plano de Aula também é inserido na ferramenta, a Figura 34, demonstra o 

espaço reservado para isso. O plano de aula deve ser anexado a ferramenta. Pois 

provavelmente, as informações contidas nele serão mais extensas, e podem sofrer 

diversas alterações. Porém, caso seja necessário, estas informações podem passar a serem 

inseridas da mesma forma que o plano de ensino.  

 

 

Figura 35- Tela para validação do plano de aula – Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Logo após ser anexado, o plano de aula passa pelo mesmo procedimento do plano 

de ensino, ele deverá ser validade pelo coordenador, ou gestor, como foi mostrado na 

Figura 35. 

 

 

Figura 36-Tela para inserção de atividade – Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Logo após este procedimento, o professor dispõe de um espaço onde possa 

disponibilizar ao aluno a atividade referente ao conteúdo visto no momento. A Figura 37, 
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traz a tela onde esta inserção é realizada. Observa-se que existe um espaço adicional para 

que orientações e comentários sejam postos pelo professor.  

 

Figura 37- Tela para inserção da resolução da atividade e de algum feedback do aluno - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

O próximo passo no processo é de o aluno inserir suas resoluções e seus possíveis 

comentários referentes a determinada atividade disponibilizada pelo professor. A Figura 

38, traz esta tela.  

 

 

Figura 38- Tela para feedback de atividade - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

O professor tem acesso as respostas do aluno de forma automatizada, pois a 

ferramenta faz com que as respostas sejam dispostas onde o mesmo poderá enviar para o 

aluno um feedback, e confirmar a conclusão da atividade. Caso a atividade não esteja 

correta completamente o professor não confirma que a avaliação foi concluída  e o aluno 

recebe o feedback da atividade que foi enviado pelo professor, e a oportunidade de corrigir 

a atividade de acordo com as observações feitas, como mostrou a Figura 38. 

Estes passos podem ser repetidos quantas vezes for necessário. Desta forma, 

através de feedback, acompanhamento individualizado, o professor tem mais um meio de 

aplicar a avaliação formativa em sala.  

Outro diferencial da ferramenta é a possibilidade de agrupar estes dados a fim de 

colher mais informações sobre os alunos. Estes novos dados são descritos como 

indicadores. No caso deste trabalho, algumas informações sobre o público alvo foram 
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selecionadas e destacadas na subseção 3.3, onde dados relacionados tanto ao cotidiano 

escolar dos alunos e dos professores quanto de seus contextos sociais foram expostos. Os 

Apêndices A e B, foram responsáveis pela obtenção destas informações. A Figura 39, traz 

uma demonstração da maneira como os indicadores são expostos.  

 

 

Figura 39- Tela com os Indicadores de Gestão - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Ao selecionarmos dados para serem analisados, temos a oportunidade de 

visualizar possíveis problemas, e assim, propor novas soluções. Para isso a ferramenta, 

deixa a cargo de seu usuário quais informações deverão ser selecionadas. Com isso, a 

mesma, interliga estes pontos que foram destacados e fornece de maneira organizada 

todas as informações que foram destacadas. Estes dados podem vir através de relatórios, 

e gráficos.  

 

 

Figura 40- Tela de resultados referentes aos indicadores 

Fonte: Autora(2016) 

 

A Figura 40, traz a tela onde todas os indicadores foram selecionados, então todas 

as informações que foram armazenadas na ferramenta estarão de forma organizada e 

clara, para que o gestor, ou professor, possa observá-las. Caso seja selecionada a opção 

de visualizar estas informações através de gráficos, deve-se também realizar certas 
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configurações para que os dados a serem mostrados sejam selecionados. Como mostra a 

Figura 41. 

 

 

Figura 41- Tela para configuração de indicadores na forma de gráfico - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Logo após a seleção as informações são mostradas através de gráficos, e ao 

posicionar o cursor acima das imagens mais informações são fornecidas, como mostra a 

Figura 42. 

 

Figura 42- Tela com os gráficos referentes aos indicadores - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

As medidas a serem interligadas podem ser adicionadas também na própria tela 

onde os gráficos são mostrados. A maneira visual de como as informações são mostradas 
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são opção do usuário. Caso queira, por exemplo, outro modo visual do gráfico, como 

mostra a Figura 43. 

 

Figura 43- Tela com o Gráfico referente aos dados dos indicadores - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Podem também serem expostas através de tabelas. Como mostra a Figura 44. 

 

 

Figura 44- Tela com informações dos indicadores através de tabelas - Process Edu 

Fonte: Autora(2016) 

 

Dessa forma, todas as ações, e consequentemente seus supostos resultados 

possuem certa dependência dos dados e contexto os quais a ferramenta será inserida. 
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4.2.2 Resultados 

 

Conforme Sordi e Meireles (2010), o nível de usabilidade de um sistema pode ser 

obtido avaliando-se características como a facilidade de aprendizagem da operação e a 

facilidade e eficiência de uso da interface. O objetivo de o questionário ser aplicado  em 

uma suposta situação de uso do protótipo da ferramenta, foi o de se ter uma ideia inicial 

de como seria o relacionamento estabelecido entre os usuários e a ferramenta.  

Os colaboradores foram postos em um laboratório, onde cada um assumiu sua 

função, tanto como gestor, quanto como discente e docente. Foram divididos em dois 

grupos, havendo mais de um discente em um dos grupos. Dessa forma, cada um pôde 

desempenhar suas atividades cotidianas. 

Primeiro houve uma simulação, onde o gestor e professor iniciaram o contato e a 

designação dos primeiros processos, que consistem no preenchimento do plano de 

aula/ensino, e que o professor e gestor chegam a um consenso entre o que foi preenchido 

nesta primeira etapa. Para que só depois este material seja disponibilizado ao discente 

através da própria ferramenta.  

Os presentes, relataram que sobre a importância deste primeiro momento 

trabalharem em conjunto, coisa, que não é comum no cotidiano ao qual já foram inseridos 

no decorrer de suas carreiras profissionais. Os mesmos, aproveitaram o momento para 

questionar e discutir sobre alguns pontos que são colocados, dentre eles, relataram que os 

campos destes planos de ensino e de aula muitas vezes já vem pré-determinados pelas 

Instituições de Ensino. Quando muitas vezes, os profissionais não possuem a liberdade 

que gostariam de ter em poder sugerir, adicionar ou remover algum campo que julgue 

desnecessário ser inserido no contexto o qual será aplicado.  

Foi exposto que a ferramenta estaria sendo apresentada com alguns campos pré-

determinados, porém, todas as atividades podem ser adaptadas, e até mesmo modificadas 

de acordo com a necessidade dos usuários. Os docentes, relataram que o processo de 

preencher o plano de ensino/aula e ter o feedback do gestor, pode vir a contribuir para o 

aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Logo após, este processo inicial, de elaboração,  e organização das atividades que 

serão executadas ao longo do período letivo, o discente foi incluído no contexto, onde 

pôde participar do processo de envio, feedback e interação entre professor e gestor sobre 

o seu desempenho nas atividades através de avaliações formativas. Pois o professor 
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experimentou adicionar este tipo de avaliação, utilizando e até mesmo diversificando as 

metodologias que ele já utilizava, para atingir um aprendizado positivo, que geralmente 

pode ser notado através dos resultados dos discentes em suas atividades durante o período 

letivo. Dando assim, a oportunidade de buscarem juntos, solucionar algum resultado 

insatisfatório, caso apareça, durante o semestre.  

Todos sugeriram que a ferramenta também pode ser utilizada em outros tipos de 

situações como, por exemplo, para ajudar ao discente a organizar melhor suas obrigações 

referentes as suas disciplinas, que muitas vezes são em quantidade considerável, 

dependendo do grau de ensino que o discente cursa. 

Para Shackel (1986), ao utilizar o produto é que o usuário constrói sua percepção 

em relação ao mesmo. Para avaliação das tarefas sob o ponto de vista da usabilidade, o 

autor sugere quatro critérios: 

1. Eficácia: avalia o desempenho de uma tarefa tendo como foco a análise da 

velocidade de execução e quantidade de erros; 

2. Aprendizagem: avalia o desempenho desde a instalação do produto até o início 

do uso. Inclui a avaliação do tempo de treinamento necessário, do uso de suporte 

e da necessidade de novos treinamentos para reciclagem; 

3. Flexibilidade: Avalia a capacidade de adaptação a novas tarefas além das já 

especificadas no sistema; 

4. Atitude: Avalia o desempenho com relação ao conforto ou satisfação do usuário 

ao utilizar o sistema. 

 Estes foram alguns dos pontos que contribuíram para a escolha do questionário. 

O resultado da SUS é a soma da contribuição individual de cada item. Para os itens 

ímpares deve-se subtrair 1 à resposta do usuário, ao passo que para os itens pares o score 

é 5 menos a resposta do usuário. Depois de obter o score de cada item, somam-se os 

scores e multiplica-se o resultado por 2,5 (BROOKE, 1986). Ou seja, para os itens 1,3,5,7 

e 9 a pontuação é a posição da escala menos 1. Para os itens 2,4,6,8 e 10, a pontuação é 

de 5 menos a posição da escala. 

Por ser disponibilizado na língua inglesa, o autor Tenório et al.(2011, p.3) realizou 

o processo de tradução do questionário para língua portuguesa, sendo esta a versão 

utilizada neste trabalho.  O questionário em questão se encontra em anexo no Apêndice 

E, foi disponibilizado através do link < 

https://docs.google.com/forms/d/1Q3yh5SymqBeMNYuFOb8nuXcRfvFcQ2gVHrjYth

Dpxds/viewform?c=0&w=1 >. 

https://docs.google.com/forms/d/1Q3yh5SymqBeMNYuFOb8nuXcRfvFcQ2gVHrjYthDpxds/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1Q3yh5SymqBeMNYuFOb8nuXcRfvFcQ2gVHrjYthDpxds/viewform?c=0&w=1
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O quadro 4, traz as respostas individuais de cada participante, os quais tiveram 

seus dados preservados e sendo aqui denominados como “participantes”. Lembrando que 

o 1 corresponde a “ Discordo Totalmente” e o 5 “Concordo Totalmente”.  

 

Quadro 3- Resultado individual do questionário 

 

De acordo com Tenório et al. (2011) é possível reconhecer os componentes de 

qualidade indicados por Nielsen nas questões do SUS: 

• Avaliar a facilidade de aprendizagem do sistema: a facilidade de 

aprendizagem está representada nas questões 3, 4, 7 e 10 do SUS. 

• Verificar a eficiência do sistema: as questões 5, 6 e 8 estão relacionados a 

eficiência do Sistema.  

• Identificar inconsistências do sistema: as inconsistências ou minimização dos 

erros são medidas através da questão 6.  

• Avaliar a facilidade de memorização: a facilidade de memorização é avaliada 

pela questão 2. 

• Verificar a satisfação dos usuários: a satisfação dos usuários está representada 

pelas questões: 1, 4, 9.  

Dentre os participantes da pesquisa, 71,4% afirmaram que usariam com 

frequência a ferramenta. Onde logo em seguida,  71,4% também afirmaram que o sistema 

é fácil de usar. Apesar de que 14,3% afirmou na pergunta seguinte, que necessitaria de 

ajuda para operar o sistema.  

Diante das demais perguntas impostas no questionário a respeito da ferramenta, a  

maioria dos participantes concordaram que o sistema não possui muitas inconsistências e 
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que muitas pessoas aprenderiam a usar o sistema rapidamente. Dando a princípio a ideia 

de que o protótipo da ferramenta foi acolhido positivamente pelos componentes do 

contexto educacional onde foi aplicada e que atende a alguns pontos destacados por 

Shackel (1986) a respeito da percepção desenvolvida pelos usuários diante do contato 

com a ferramenta. O resultado de todo o questionário em forma de gráficos se encontra 

no Apêndice F.  

Através desta avaliação, observou-se que para ser inserido no contexto o qual foi 

proposto é interessante que haja uma breve explanação dos objetivos e funcionalidades 

da ferramenta. Tendo em vista que nem todos os profissionais, sejam professores, 

coordenadores ou estudantes estão familiarizados com alguma ferramenta para auxiliá-

los nas atividades educacionais. Algumas sugestões como a aplicação da ferramenta em 

outras situações reais, foram registradas para que possam ser executadas em um outro 

momento oportuno.  
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5. CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho teve como intuito propor um protótipo de uma ferramenta, a qual foi 

denominada de Process Edu, onde a mesma, visa prover um relacionamento entre gestores 

(coordenadores e professores)  e alunos em seus processos educacionais, dentre eles, foi 

destacada a avaliação formativa. Além de prover a automação das atividades existentes 

neste contexto, em forma de processos. 

Durante o processo de desenvolvimento deste, foi realizado uma análise de 

competidores, onde o principal objetivo foi o de conhecer as ferramentas que já se 

encontram disponíveis para a realização, se não de todas, mas de alguma atividade 

proposta na ferramenta deste trabalho. Dentre as ferramentas vistas, notou-se que 

propiciavam apenas a realização da avaliação, e a interação entre professores e alunos, 

sendo que algumas delas proporcionavam também a inserção dos familiares no 

relacionamento criado através da ferramenta. Porém muitas delas, limitavam seus 

idiomas, e davam acesso apenas a membros de determinadas Instituições de Ensino.  

Logo após a seleção das ferramentas já existentes, houve a necessidade de 

materializar a ferramenta aqui proposta, onde foi desenvolvido o protótipo de alta 

fidelidade, onde todas as funcionalidades definidas até então foram implementadas. Com 

isso, realizou-se a avaliação da usabilidade da ferramenta com a aplicação de um 

questionário após uma simulação de uso da ferramenta Process Edu. 

 

5.1 Dificuldades e limitações 

 

A princípio os testes realizados na ferramenta Process Edu trouxeram os primeiros 

dados referentes ao uso da mesma em um possível contexto real. Porém é relevante 

vivenciar estas experiências com outros tipos de possíveis usuários, como, por exemplo, 

os parentes(pais, tios, ou resposáveis) dos estudantes, e com um número maior de usuários 

simultaneamente e por mais tempo de uso. Para que se possa observar possíveis 

problemas de aceitação por parte dos usuários e até mesmo o comportamento da 

ferramenta e a visualização das diversas maneiras de gerir estes dados com um número 

maior de usuários.  
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5.2 Trabalhos Futuros 

 

Pretende-se como trabalho futuro, inserir a ferramenta em um contexto 

educacional real, com  mais colaboradores e por mais tempo de uso, para que possam ser 

realizadas outros tipos de avaliações da ferramenta, a fim de conhecer sua eficácia diante 

do objetivo imposto para o qual seu desenvolvimento foi proposto.   

A sociedade a qual estamos inseridos, vive em constante mudança, e o contexto 

educacional não deve ser excluído deste processo. Este trabalho visou oferecer mais uma 

contribuição para este processo evolutivo onde estamos em constante processo de 

aprendizado.  
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