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Resumo 

 
Com o avanço tecnológico introduzido nas ferramentas de educação a distância, 

onde novas possibilidades favorecem a adoção de abordagens que inovam o processo de 

ensino-aprendizagem. Uma avaliação mais centrada no aprendiz, em sua colaboração, 

interação agora são mais possíveis.  

Estas novas possibilidades fazem com que não se avalie o aprendiz apenas de forma 

tradicional, através de testes quantitativos, mas sim utilizando uma avaliação mais 

formativa. A avaliação formativa em ambientes de educação a distância pode ser realizada 

através de um contínuo acompanhamento da participação dos aprendizes ao longo do tempo 

em alguns recursos como, por exemplo, a participação em fóruns temáticos, chats, envio de 

atividades e etc.  

Algumas experiências com avaliação formativa na modalidade de ensino a distância 

revelam que, a participação colaborativa e construtivista dos aprendizes favorece na 

percepção de seus comportamentos, como também a possível identificação de problemas ou 

tendências de suas classes virtuais, esta descoberta pode ajudar o professor-tutor a realizar 

um processo de tutoria mais eficaz ao longo do tempo. Contudo a maioria dos ambientes de 

educação a distância não possibilita recursos adequados para este tipo de avaliação. A 

“avaliação formativa demanda muito trabalho e tempo do professor no acompanhamento, 

análise e orientação das participações dos alunos, o que consiste num dos principais 

problemas da avaliação formativa, seja ela presencial ou a distância”, Rocha [2006].   

O presente trabalho propõe o uso de técnicas de Visualização de Informações como 

ferramenta de suporte na avaliação formativa em ambientes de educação a distância. A 

utilização destas técnicas tem como objetivo diminuir o custo de cognição da percepção do 

comportamento dos aprendizes em ambientes de educação a distância.  Para ser possível 

gerar as visualizações, foram extraídos da literatura variáveis que indicassem a participação 

do aprendiz no ambiente virtual. As combinações destas variáveis geraram as visualizações, 

diante da existência de milhares de combinações possíveis entre as variáveis, escolhemos 

três, onde especificamos e prototipamos utilizando a técnica de TreeMap. 

Palavras-chave: Avaliação Formativa, Visualização de Informação, Educação a 

Distância.
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Abstract 

 
With the technological advances introduced in the tools of e-learning, new 

opportunities to promote adoption of approaches that innovate the teaching-learning mode 

of distance education. A more learner-centered in their collaboration, interaction are now 

more possible. 

These opportunities mean that not only assess the learner in a traditional way, 

through quantitative tests, but using a more formative. Formative assessment environments 

in e-learning can be achieved through a continuous monitoring of learner participation over 

time in some features, such as, participation in forums, chats, sending activities and so on. 

Some experiences with formative assessment in the form of e-learning show that 

the collaborative and constructive participation of learners promotes the perception of their 

behavior, and the possible identification of problems or trends in their virtual classrooms, 

this discovery may help the teacher-tutor to perform a process of mentoring more effective 

over time. However, most environments of distance education does not allow adequate 

resources for this type of evaluation. The "formative assessment requires much work and 

time of the teacher in monitoring, analysis and guidance for participation of students, which 

is a major problem of formative assessment, either in person or remotely," Rocha [2006]. 

This dissertation proposes the use of technical information display, as support tool 

in the formative environments in e-learning. The use of these techniques aims to help by 

reducing the cost of cognition, perception of the behavior of learners in environments of e-

learning. To enable it to generate the views were taken from the literature to indicate 

variables of learner participation in the virtual environment. The combination of these 

variables led to the previews, before the existence of thousands of possible combinations 

between the variables and chose three prototypes using the technique of TreeMap. 

 

Key   words:Formative Evaluation, Visualization of Information, e-learning.  
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A tecnologia vem trazendo fantásticas oportunidades no que se refere ao ensino 

na modalidade a distância. O uso mais efetivo da tecnologia os professores 

transformaram-se em compartilhadores de conhecimento, trocando e construindo o 

conhecimento para e com os aprendizes. [Romani 2006].  

Na modalidade de educação a distância estas tecnologias inseriram novas formas 

de mediar a comunicação entre os participantes, introduzindo assim novos meios de 

construir o processo de ensino e aprendizagem. Esta mediação pode ocorrer quando são 

oferecidas ferramentas como chats, fóruns temáticos, salas de videoconferência, 

mensagens instantâneas entre pares dentre outros.  

Cada ambiente virtual de aprendizagem registra e mantém vários dados 

referentes a participação dos aprendizes  como a quantidade de aprendiz por curso, 

quem postou ou não nos fóruns, as mensagens enviadas diretamente para o grupo ou 

para os pares, resposta de questionários online como também o envio das atividades.  

Com o passar dos tempos e a grande adesão a modalidade de ensino a distância, 

estudiosos observaram que este imenso conjunto de dados, gerados pelas ferramentas de 

educação a distância, poderia se tornar útil no acompanhamento do processo de ensino e 

aprendizagem. Com a exploração destes dados se podem descobrir situações e 

comportamentos prejudiciais ao processo de ensino. Um bom exemplo disto seria a 

observância das informações de acesso de cada aprendiz ao ambiente, a partir destas 

informações se tornaria possível compreender a baixa freqüência de utilização do 

ambiente ou até mesmo de algum recurso como, por exemplo, o fórum temático. 

A forma com a qual a maioria dos ambientes de ensino a distância apresentam 

estes dados, por ser de forma textual, dificulta muito sua percepção. Esta dificuldade se 

dá pelo entendimento a nível cognitivo de análise, onde seriam observadas tendências, 

padrões e participações, como por exemplo: frequência de participação em fóruns, 

quantidade de interações entre os aprendizes, frequência de acesso ao ambiente, dentre 

outros. 
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Com o intuito de buscar o mapeamento do comportamento do aprendiz dentro 

do ambiente virtual de aprendizagem, muitos estudos foram realizados, como por 

exemplo: 

E-Avalia: Na busca por um melhor acompanhamento dos aprendizes em 

ambientes de educação distância, o E-Avalia é “Um agente para avaliação de ensino-

aprendizagem em educação a distância.” Esta pesquisa propôs um modelo de avaliação 

dos aprendizes, usando a tecnologia de agentes com os conceitos de avaliação 

formativa.[ Rodrigues 2002]. 

S-P Chart: é uma ferramenta que utiliza a taxonomia de Bloom para gerar uma 

ferramenta gráfica para avaliação formativa. A Taxonomia de Bloom é uma 

classificação dos diferentes objetivos e competências que os educadores identificam 

para os alunos [Anderson 2001]. Através da utilização desta ferramenta chamada S-P 

Chart (Student-Problem Chart) criada por Takahiro Sato em 1975, o professor pode 

medir e compreender o desempenho dos seus alunos. Segundo Chang (2009) para que o 

processo de avaliação seja mais eficaz todos os recursos de aprendizagem devem ser 

classificados para facilitar a análise. 

InterMap: é uma ferramenta em que buscar fornecer  uma maior visibilidade da 

interação e participação dos aprendizes em cursos na modalidade de educação a 

distância, esta ferramenta foi desenvolvida por [Romani 2000], com foco no ambiente 

virtual de aprendizagem TelEduc. Esta ferramenta busca através de técnicas de 

visualização da informação para mapear graficamente a interação entre os aprendizes.  

A solução proposta nesta dissertação está alicerçada a partir de variáveis 

extraídas da literatura, onde estas podem representar a participação dos aprendizes em 

ambientes virtuais de aprendizagem. As variáveis identificadas estão alinhadas com a 

participação em três recursos específicos, os fóruns de discussão, chats, atividades 

postas e mensagens instantâneas. 

Após a identificação destas variáveis é proposto um protótipo, que utilizando a 

base de dados do ambiente virtual de aprendizagem, AMADEUS e utilizando técnicas 

de Visualização de Informação, como por exemplo, TreeMap, possibilitando que seja 
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representado através da combinação destas variáveis o comportamento do aprendiz no 

ambiente. 

Outra contribuição desta pesquisa é deixar clara a possibilidade de utilização de 

outras técnicas de visualização como também a infinidade de combinações possíveis de 

serem feitas entre as variáveis, possibilitando ao professor-tutor criar para cada 

combinação uma conclusão diferente, ajudando no processo de tutoria assim como na 

descoberta de problemas e padrões de utilização do ambiente virtual de aprendizagem. 

O texto está organizado de forma em que o capítulo 2 (dois) apresenta os 

conceitos referentes à avaliação formativa, onde se fundamenta a identificação das 

necessidades de uma avaliação mais formativa e a identificação das variáveis que 

representam a participação do aprendiz. 

O capítulo 3 (três) apresenta os conceitos a cerca de Visualização de Informação, 

contém neste Capítulo modelos e conceitos que fundamentam a solução proposta por 

este objeto de pesquisa. 

O capítulo 4 (quatro) tem a finalidade de fundamentar a metodologia utilizada 

para alcançar os objetivos do estudo. No capítulo 5 (cinco) são apresentadas as variáveis 

identificadas na literatura e a definição de algumas visualizações, criadas a partir da 

combinação das variáveis identificadas. Ainda no capítulo 5 (cinco) são detalhadas e 

protótipadas as visualizações propostas. No capítulo 6 (seis) estaremos explanando os 

trabalhos futuros oriundos deste objeto de pesquisa. 
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Distância 
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Coletar sistematicamente proeminências 

por meio da determinação de mudanças 

ocorridas pelos alunos e de que forma elas 

ocorrem é como se define avaliação 

(Bloom, 1973). 

Entender avaliação formativa na educação a distância converge em compreender 

a diversidade de forma que a tecnologia proporciona para realizar uma avaliação [Hadji 

2001]. Com o passar dos anos mesmo havendo uma tendência, ao menos das 

instituições de ensino superior, de inovar na forma de avaliar o aluno, a avaliação ainda 

tende para forma classificatória. 

Em educação a distância vem sendo realizada uma procura incansável dos 

estudiosos, trazendo consigo a intenção de mudança de paradigma [Hadji 2001]. 

Tradicionalmente o professor é obrigado a realizar provas conteudistas para mensurar o 

que o aluno aprendeu, semelhante ao ensino presencial, [Hadji 2001]. Quando se fala 

avaliar o aluno, buscamos não apenas avaliar o aluno em determinado momento, mas 

sim, avaliar o desenvolvimento do aluno no ambiente virtual, tendo como base as 

interações do aluno com o professor, com outros alunos, com suas produções, com a 

participação em atividades, enfim, como foi o desenvolvimento da aprendizagem do seu 

início até o final, [Rodrigues 2002]. 

De acordo com Perrenoud (1999), “avaliação formativa consiste em toda 

prática de avaliação contínua que pretenda contribuir para melhorar as aprendizagens 

em curso, qualquer que seja o quadro e qualquer que seja a extensão concreta da 

diferenciação do ensino”. 

Scriven (1967) foi quem iniciou a discussão a cerca da avaliação formativa e 

logo depois Bloom (1971) concluiu esta forma de avaliação como sendo o “uso da 

avaliação sistemática durante todo o processo de elaboração do programa, de ensino e 

de aprendizagem, com o propósito de aperfeiçoar quaisquer destes três processos (...)”. 

Isto significa que na avaliação formativa é necessário tentar investigar os tipos de 

evidências mais úteis ao processo e procurar o melhor método de relatar estas 

evidências (...)”. 
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Diante deste contexto vemos que há muito tempo vem se buscando a utilização 

de uma avaliação mais formativa. Na literatura temos vários estudos que buscam por 

uma avaliação que torne mais fácil a orientação do aluno em ambientes de ensino. 

A busca por um melhor acompanhamento dos aprendizes em um ambiente de 

educação a distância foi foco de estudo de Rodrigues (2002), em seu trabalho “Um 

agente para avaliação de ensino-aprendizagem em educação a distância”. Este estudo 

propôs um modelo de avaliação de alunos no ensino a distância, usando a tecnologia de 

agentes com os conceitos de avaliação formativa. 

E-Avalia foi o nome dado ao agente utilizado para avaliação. Este agente tem a 

finalidade de criar uma estrutura de competências compostas por um curso e desta 

forma os alunos são avaliados de acordo com as habilidades pré-definidas pelo 

professor para cada competência do curso. No E-Avalia toda a avaliação é realizada ao 

termino de cada unidade de ensino, onde cada unidade se refere a uma competência do 

curso e estas são compostas por questões de vários tipos onde cada questão é associada 

a uma habilidade, ou seja, a um objetivo específico. Para avaliação do aluno pela visão 

do professor no E-Avalia são disponibilizados relatórios qualitativos e quantitativos 

auxiliando o professor na tomada de decisões acerca da avaliação de ensino-

aprendizagem de todos os alunos. 

A avaliação formativa é cada vez mais utilizada referindo-se a uma avaliação 

que fornece feedback aos estudantes sobre a aprendizagem que ocorre durante o ensino, 

e não apenas depois [Perrenoud 1999]. O retorno ou o diálogo é visto como um 

elemento fundamental da avaliação formativa, onde “A intenção é apoiar a 

aprendizagem, [Clarke 1995];  

Avaliação formativa pode ser considerada apenas ―se resultar em ação pelo 

professor e alunos para melhorar a aprendizagem dos alunos”. [Black e Wilhan 2006].  

A característica distintiva da avaliação formativa é que “a informação da 

avaliação é utilizada, pelo professor e alunos, para modificar o seu trabalho, a fim de 

torná-lo mais eficaz”, [Black e Wilhan 2006]. 

A avaliação formativa tem sido definida como o “processo de instrução, 

julgando ou avaliando o trabalho dos alunos ou o desempenho e usar isso para 

melhorar a forma e as competências dos alunos‖ [Gipps 2006]. 



 

- 8 - 
 

“É através da interação professor-aluno durante as atividades de 

aprendizagem“ (Newman, 1989) que a avaliação formativa é feita, e é onde os 

estudantes recebem o retorno sobre o que sabem. É também nestas interações aluno-

professor durante as atividades de aprendizagem, que os professores e até os alunos são 

capazes de gerar oportunidades de aprofundar a compreensão.  

Desta forma, o processo de avaliação formativa inclui sempre os alunos. É um 

processo através do qual se descobre mais sobre a sua aprendizagem. O processo 

envolve reconhecer, avaliar e reagir a sua própria ou a outra avaliação, de sua 

aprendizagem. Estudantes podem refletir sobre a sua própria aprendizagem, ou podem 

receber o retorno de seus pares ou até mesmo do professor. 

 A avaliação formativa é também um componente de ensino em que os 

professores descobrem a eficácia das atividades de aprendizagem oferecidas. Ele pode 

ser visto como o processo pelo qual os professores juntam informações sobre avaliações 

da aprendizagem dos alunos e em seguida, chegam à conclusão de ter provido ou não a 

aprendizagem.  

Black e Wiliam (2006) sugerem, “ uma necessidade de explorar pontos de vista 

de aprendizagem e suas inter-relações com a avaliação”. 

A avaliação está centrada nas aprendizagens dos alunos de forma direta e 

imediata e pressupõe uma ―regulação intencional‖, Perrenoud (1999), desta forma, 

visualizar o grau de aprendizagem que o aluno  atingiu   e   ainda  falta atingir, com a 

finalidade de interferir  para de fato, garantir se o aluno atingiu o grau de aprendizagem 

necessária. 

Perrenoud (1999) e Hadji (2001) afirmam que avaliar formativamente não se dá 

apenas em realizar um teste no final de um conteúdo. Esta avaliação vem através de 

uma sucessiva regulação das aprendizagens do aluno, seguindo sempre uma meta 

educativa. A avaliação formativa deve estar dentro do processo de ensino e 

aprendizagem, no dia-a-dia e não em momentos pré-definidos, aprontados com atenção 

a esse fim.  Esta avaliação é contínua, ainda que nem toda avaliação contínua deva ser 

uma avaliação formativa, já que muitas destas avaliações não têm a intenção de 

colaborar para o progresso da aprendizagem.  
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Hadij (2001), diz que, ―ser reguladora e ser informativa são características 

fundamentais da avaliação formativa”, tendo em vista o fornecimento de informações 

aos principais sujeitos do processo de avaliação para os atores deste processo: 

 O aprendiz, fazendo com que este tenha a possibilidade de conhecer os 

seus problemas e desta forma tentar, do mesmo, corrigir os seus erros; 

 O professor, que sempre será informado dos resultados verdadeiros de 

suas atividades pedagógicas, fazendo com que seja mais fácil a regulação 

de suas atividades. 

O processo de avaliação formativa tem sido pouco eficaz, tanto levando em 

consideração a educação presencial quanto a educação a distância, tudo isso por conta 

de sua grande complexidade Romani (2006). “Para garantir uma regulação efetiva das 

aprendizagens o formador deveria dispor de informações pertinentes e confiáveis, 

interpretá-las corretamente, em tempo hábil, imaginar constantemente uma intervenção 

apropriada e conduzí-la de modo eficaz...” [Perrenoud 1999], desta forma é observado 

por Perrenoud que para realizar este tipo de avaliação o professor deveria ser detentor 

de informações bastante relevantes para a interpretação e intervenção. Como geralmente 

este tipo de informação não é mensurada em tempo hábil, fica comprometido todo o 

processo de avaliação formativa. 

Perrenoud (2000), lista os empecilhos básicos para uma avaliação eficiente das 

aprendizagens:   

  A ―quantidade, confiabilidade, pertinência das informações 

coletadas por um professor por mais motivado, formado e instrumentado que 

seja";   

  A "rapidez, segurança, coerência, imparcialidade no 

processamento dessas informações no nível da interpretação e da decisão";  

  A "coerência, continuidade, adequação das intervenções que ele 

espera serem reguladoras"; 

  A "assimilação pelos alunos do feedback, das informações,  

questões  e  sugestões que recebem". 
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Em seus estudos acerca das metodologias de avaliação nos últimos anos, Hadji  

resume em algumas partes de seus textos, palavras-chave que indicam ao formador 

como realizar uma avaliação mais formativa. 

Diante sentido Hadji comenta sobre a necessidade do aluno ou do professor ―ter 

sempre o objetivo de esclarecer os atores do processo de aprendizagem”, o fato de ter 

este objetivo claro entre as partes tem o sentido de deixar claro o que se espera ser 

alcançado com a construção e o desenvolvimento através do ensino e assim deixando 

claro para o formador e o formando o nível a ser alcançado. Outro ponto chave citado 

por Hadji está no fato do formador sempre ―recusar limitar-se a uma única maneira de 

agir, a práticas estereotipadas”, ou seja, o formador não pode viver de utilizar 

respostas típicas, repetidas por todos onde Hadji afirma que se faz necessário o 

formador utilizar sua criatividade, sua imaginação e sempre manter sua diversidade 

pedagógica. 

Por fim outra informação levantada por Hadji está relacionada aos princípios e a 

moral do trabalho do formador e do avaliador. O formador ou avaliador nunca poderá 

falar leviandades e sempre deve definir qual será o “contrato de convivência”, ou seja, 

quais as regras do jogo, para assim manter a transparência e deixar claro quais os pontos 

que serão valorados em suas deliberações. Então segundo Hadji o formador deve 

―desconfiar dos entusiasmos...”, “deve ter sempre prudência...”,” dever de clareza...” e 

manter sempre seu ‖dever de transparência...” ativo. 

Na literatura também foi identificado à necessidade de uma “avaliação que se 

consagre à regulação das aprendizagens, capaz de orientar o aluno para que ele 

próprio possa situar suas dificuldades, analisá-las e descobrir, ou pelo menos, 

operacionalizar os procedimentos que lhe permitam progredir” [Hadji 2001]. 
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2.1 Avaliações Online 

Na educação a distância geralmente a avaliação é realizada presencialmente ou 

por intermédio de recursos computacionais, mas sempre conteudista. Sendo uma das 

questões mais polêmicas na educação a distância [Luckesi 2007] confirma ―que  hoje 

chamam de avaliação é na realidade a aplicação de exames”,  ele comenta que 

‖fazemos hoje o que se fazia à 400 anos, nas escolas da Ordem Jesuíta”, segundo 

Luckesi o ―exame diz: você não sabe, então ele classifica e exclui”.  

Em educação a distância o que deve ser feito é uma avaliação, segundo Luckesi 

a avaliação diz que ―você ainda não sabe e aponta um caminho para a construção deste 

aprendizado”. Diante deste contexto podemos concluir que a avaliação diagnostica e 

inclui. Na educação a distância fica clara a necessidade de termos vários meios para que 

por meio do apoio e orientação do aprendiz, o formador tenha condições de saber o que 

o aprendiz sabe em termos de compreensão do conteúdo, mas não apenas em quantidade 

e sim também na qualidade de sua aprendizagem. 

Mesmo que no Brasil a legislação que regulamenta os cursos em ensino a 

distância exija que a avaliação dos aprendizes deva incluir exames presenciais, 

identificamos que estes exames não devem estar apenas como única forma de avaliação 

[Rocha 2002]. Com a evolução dos ambientes virtuais de aprendizagem, os quais já 

fornecem plenas condições para a realização de avaliações cumulativas e prognósticas 

onde é geralmente utilizada para avaliação presencial e on-line, isto converge para o 

sentido de ser atualmente mais factível a realização de uma avaliação mais formativa.  

Esta nova tendência de avaliação em ensino a distância se dá por meio do 

acompanhamento, orientação e avaliação das participações dos aprendizes em 

atividades realizadas dentro do ambiente virtual de aprendizagem [Luckesi 2007]. 

Em se falando da participação dos aprendizes em cursos à distância devemos 

atentar para os diferentes tipos de participação, como também levar em consideração as 

diferenças individuais de cada aprendiz. Na avaliação formativa os indicadores devem 

ser amplos devendo cobrir os tipos e objetivos de cada curso. É relevante identificar as 

peculiaridades de cada curso e formador e os seus critérios de avaliação. Desta forma 
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alguns indicadores podem servir como parâmetro para que o formador tenha 

possibilidade de adaptá-los a cada um de seus objetivos de aprendizagem. 

Em ensino à distância Hadji (2001) elenca alguns recursos que estão ligados 

diretamente a participação do aluno no processo de aprendizagem, como por exemplo: 

 Participação em fóruns temáticos; 

 Salas de bate-papo; 

 Listas de discussão; 

 Participação em atividades de grupo; 

 Etc. 

Os indicadores de participação citados possuem uma característica muito 

relevante, a dificuldade da percepção da interação formador com aprendiz. Sendo assim 

cria-se uma grande dificuldade de avaliar a participação do aprendiz, tendo em vista a 

informalidade e a regulação, que são características da avaliação formativa, Hopper 

(2000). Como a avaliação formativa necessita ter uma melhor percepção do 

comportamento dos aprendizes, para que seja mais efetiva, Hopper fala sobre 

abordagens que mostram a utilização da computação em educação, na qual podemos 

levar em consideração para o contexto de ensino à distância:  

 Exploração e interação por meio de experiências previamente construídas; 

o São criados micro-mundos que possibilitam os aprendizes utilizarem 

simulações previamente construídas. 

 Aprendizagem com foco na construção do conhecimento pelo aprendiz; 

o Os aprendizes constroem suas próprias representações do conhecimento e 

não utilizam representações anteriormente já criadas. 

 Aprendizagem colaborativa. 

o Os Aprendizes são avaliados através da participação em atividades 

colaborativas que são criadas em ferramentas de comunicação eletrônica 

como, por exemplo, fóruns de discussão, e-mail, chat (salas de bate-

papo) e etc. 

Em Bacsih (2000), quanto maior a integração dos aprendizes utilizando 

ferramentas de aprendizagem colaborativa on-line, maior é a influência do 

envolvimento dos alunos nestas atividades. 
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Sendo assim, para o formador conseguir avaliar a participação do aluno em todo 

o processo de aprendizagem, ter o auxilio de um conjunto de indicadores de 

participação e tê-los evidenciados em um ambiente virtual de aprendizagem, faz com 

que se torne mais fácil e justa a avaliação. 

Chang (2009), em seu trabalho utiliza a taxonomia de Bloom para gerar uma 

ferramenta gráfica para avaliação formativa. A Taxonomia de Objetivos Educacionais, 

muitas vezes chamada de Taxonomia de Bloom, é uma classificação dos diferentes 

objetivos e competências que os educadores identificam para os alunos, Anderson 

(2001). Através da utilização desta ferramenta chamada S-P Chart (Student-Problem 

Chart) criada por Takahiro Sato em 1975, o professor pode medir e compreender o 

desempenho dos seus alunos e em segundo lugar o S-P Chart também possibilita o 

professor ser capaz de observar os itens de qualidade de todo processo de aprendizagem. 

Segundo Chang (2009) para que o processo de avaliação seja mais eficaz todos os 

recursos de aprendizagem devem ser classificados para facilitar a análise. A Taxonomia 

de Bloom é comumente utilizada para categorizar domínios cognitivos, Anderson, & 

Krathwohl (2001). 

Sendo uma ferramenta de análise gráfica com o intuito de representar a relação 

entre os alunos e as respostas de cada ação do aluno no ambiente. O principal objetivo 

desta ferramenta é apresentar um gráfico de curva S, e assim, dar a possibilidade de 

avaliar os materiais e diagnosticar o grupo de alunos ou cada aluno especificadamente. 

Desta forma, os professores recebem subsídios que trazem melhor aconselhamento na 

avaliação de cada aluno ou grupo de alunos de acordo com os materiais utilizados por 

eles (os alunos), Chang (2009).  

Em ensino a distância pode-se afirmar que a avaliação formativa traz a 

possibilidade de identificar o comportamento do aprendiz e ainda facilitar a 

identificação de problemas dentro de uma classe virtual. As atividades de participação 

em um ambiente de educação a distância, como fórum, chats e questionários, por 

exemplo, não são somente registros de pontuação, mas também de orientação para os 

estudantes no sentido de melhorar os seus próprios desempenhos. Para os professores, 

os resultados das avaliações motivam ou não a mudança das formas de ensino-

aprendizagem [Chang 2009]. 
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A utilização de tecnologias que proporcionem aos professores ter informações 

comportamentais para que eles possam modificar conteúdos de aprendizagem e estimar 

a capacidade do aluno individual ou em grupo e assim ajudá-los a maximizar o 

desempenho na aprendizagem é representado na Figura 1 (abaixo) na qual está sendo 

mostrada algumas interações existentes dentro de um ambiente virtual de aprendizagem. 

Neste gráfico podemos também identificar como se dá a interação de avaliação 

formativa entre professor-aluno, professor-ambiente e aluno-ambiente.  

 

Figura 1 - Interação existente entre atores em ensino à distância, utilizando avaliação 

formativa. 
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2.2 Papéis do Tutor em Educação a Distância 

Surgida no século XV em ambiente universitário, a tutoria no seu inicio era 

usada principalmente em caráter religioso para orientação dos estudantes e vinha com o 

objetivo de impor a fé e o comportamento religioso. Atualmente o papel do tutor é ainda 

maior onde foi adquirido um papel de orientador e acompanhante das atividades 

acadêmicas em geral e desta forma segundo o mesmo foi incorporado ao ensino a 

distância [Paula 2008]. 

Definido como o “guia, protetor ou defensor de alguém em qualquer aspecto”, 

por Litwin, na tutoria o seu papel é suprir todos os anseios, necessidades e ainda estar 

pronto para prover soluções para os aprendizes. Um tutor se diferencia de um docente, 

segundo [Litwin 2001], em três pontos de diagnóstico: o risco, o tempo e a 

oportunidade. 

 Risco – “O tutor deve aproveitar a oportunidade para o aprofundamento do 

tema e promover processos de reconstrução, começando por assinalar uma 

contradição”, ou seja, no processo de tutoria é um risco do tutor, em prejuízo do 

tempo, podendo deixar de aproveitar a chance de explicar por completo todas as 

indagações dos aprendizes. É dever também do tutor aprofundar o assunto até 

que chegue a um nível onde fique satisfatórios o grau de ensino-aprendizagem, 

[Litwin 2001].  

 

 Tempo – “O tutor deve ter a habilidade de controlar seu tempo”, tendo em vista 

o fato de ser impossível estar disponível todo tempo para os aprendizes. Como o 

tutor não tem como saber quando o aprendiz estará pronto para próxima 

orientação ou até mesmo se o aprendiz irá entrar em contato e para consultá-lo 

[Litwin 2001]. 

 

 Oportunidade – “O tutor deve aproveitar a oportunidade do encontro”, porque 

nunca se tem a certeza de quando o aluno irá conectar-se ao ambiente 

novamente, para assim sanar todas as suas dúvidas ou solicitar alguma outra 

informação, [Litwin 2001]. 
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Os tutores, dentro de suas atividades, devem possuir características pedagógicas, 

de planejamento, comunicação e um pouco de técnico de informática. O tutor deve 

interagir com a confecção de materiais didáticos, auxiliar na seleção dos meios mais 

adequados de utilização destes recursos e manter sempre uma avaliação contínua do 

ambiente e do aprendiz com o intuito de melhorar todo o processo de ensino-

aprendizagem [Paula 2008]. 

Na modalidade de educação a distância, o tutor tem também o papel de prever as 

dificuldades e sempre tentar antecipar-se aos aprendizes em suas soluções. O tutor de 

ensino à distância tem a responsabilidade de alcançar à maior quantidade de aprendizes 

dentro do ambiente virtual de aprendizagem e isso a deixa mais exposta a problemas 

oriundos de materiais didáticos, disponibilidade de recursos do ambiente e de suas 

próprias atividades, [Paula 2008]. 

De acordo com Niskier, 1999, o papel do tutor é “comentar os trabalhos 

realizados pelos alunos; corrigir as avaliações dos estudantes; ajudá-los a 

compreender os materiais do curso através das discussões e explicações; responder às 

questões sobre a instituição; ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos; organizar 

círculos de estudo; supervisionar trabalhos práticos e projetos; atualizar informações 

sobre o progresso dos estudantes; fornecer opinião aos coordenadores sobre os 

materiais dos cursos e as dificuldades dos estudantes; e servir de intermediário entre a 

instituição e os alunos.”  

 

Iranita Sá (2008) afirma que alguma das características importantes do tutor é de 

ser “informativa”, por ser iniciada pelo esclarecimento de dúvidas indagadas pelos 

aprendizes e “orientadora”, porque é expressa no auxilio das dificuldades e na 

ascensão do processo de auto-ensino e aprendizagem.  

O papel do tutor na educação a distância ainda fica mais importante quando se 

trata de procedimentos de interação existentes. O tutor é o ator mais relevante em todo 

encadeamento existente na comunicação dentro do processo de ensino e aprendizagem, 

[Iranita Sá 2008]. 

O tutor é um ―parceiro dos estudantes no processo de construção do 

conhecimento, isto é, em atividades de pesquisa e na busca da inovação pedagógica” 

define [Belloni 2003] e ainda como aptidões relevantes ao tutor que o Belloni define: 
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 Professor: “fará a concepção e realização de cursos e materiais 

didáticos”; 

 Formador: “assumirá a função pedagógica e estimulará a aprendizagem 

através; 

 Pesquisador: “atualização contínua, investigação e reflexão sobre a 

própria prática”; 

 Tutor: “orientará e avaliará a aprendizagem a distância”; 

 Tecnólogo Educacional: “especializado em tecnologias educacionais”; 

 Monitor: “explorará os materiais específicos em grupos de 

aprendizagem”. 

O tutor deve garantir a qualidade da comunicação, conduzir, acompanhar e 

avaliar os o desenvolvimentos de todo o processo de ensino e aprendizagem dos 

aprendizes. Algumas qualidades inerentes ao tutor são apresentadas também por 

[Gonzales 2005], referindo-se ao contexto de avaliação dos alunos. 

 “O tutor deve tratar conhecimentos com seus alunos, através dos 

recursos tecnológicos disponíveis, como e-mail, telefone, fax e mesmo a 

velha tradicional correspondência escrita e enviada por correio.” 

 “O tutor deve fornecer feedback aos alunos.” 

Segundo Litwin (2001), um tutor que percebe as ”dificuldades de compreensão 

em determinado grupo de alunos de uma tutoria, poderia colocar a análise de um caso 

especificamente indicado para esse espaço tutorial, contribuindo desse modo para uma 

melhor aprendizagem”.  
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2.3 Lacunas na Avaliação Online Realizada Pelo Tutor  

Em um ambiente de educação quando os aprendizes comunicam-se e colaboram 

entre si, existe então um aspecto importante no processo de aprendizagem que 

normalmente não é capitada pelo tutor. As atividades de comunicação realizadas pelos 

alunos se acumulam ao longo do tempo onde estes padrões representam características 

comportamentais importantes de aprendizagem [Tzoumakas 2005]. 

Romani (2000), propôs uma ferramenta intitulada de InterMap e sua principal 

funcionalidade é de fornecer uma maior visibilidade da interação e participação dos 

aprendizes em cursos na modalidade de educação a distância no ambiente de ensino e 

aprendizagem TelEduc. Esta ferramenta busca através da utilização de técnicas de 

visualização da informação para mapear graficamente a interação entre os aprendizes. 

Ainda em sua pesquisa Romani testou sua ferramenta e um estudo de caso foi realizado. 

Os resultados deste estudo de caso apontaram para a necessidade de novas experiências 

na avaliação formativa em ambientes de educação a distância.  

A capacidade de identificar a existência destes padrões não é uma atividade 

trivial para o Tutor, pois exige um acompanhamento e uma análise direta da 

comunicação entre os estudantes, por um determinado espaço de tempo [Meyerson 

1996]. 

A ação proativa, de ajuda ao aprendiz, é um elemento primordial para o processo 

de tutoria no ensino a distância. Quando uma situação é identificada, o professor tutor 

deve identificar a causa raiz que gerou o problema e avaliar suas características para 

assim realizar a assistência necessária [Hiltz 2002]. 

Quanto mais cedo o problema é 

identificado e individualizado pelo tutor, 

mais eficiente é o processo de 

aprendizagem e mais eficaz é o processo de 

tutoria Hiltz (2002). 

O Caráter assíncrono da aprendizagem no ensino a distância é outro problema 

que afeta o processo de aprendizagem. Os aprendizes possuem a flexibilidade de 

executar várias atividades individuais e em grupo, e ainda em momentos diferentes, 
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contudo a avaliação destas atividades é realizada em um momento posterior [Turoff 

2002].  

Devido à fragmentação da interação entre os aprendizes e o ambiente, torna-se 

muito difícil identificar qualitativamente as características do processo de 

aprendizagem. Estas características são, por exemplo, as relações temporais entre os 

eventos e atividades [Hiltz 2002]. 

No ensino presencial a aprendizagem ―face-a-face‖ torna a percepção da 

comunicação e colaboração entre os alunos mais fácil, pois o professor colhe ―pistas‖ no 

tom de voz, nos movimentos visuais, corporais e nas expressões faciais de cada 

aprendiz. Contrariamente no ensino on-line, este tipo de percepção não pode ser 

identificado devido a limitações inerentes a tecnologia [Turoff 2002]. 

Desta forma, especialmente do ponto de vista do tutor, avaliar a participação dos 

alunos e a comunicação dentro da classe virtual se torna um ponto muito limitado. 

Dentro do ciclo de aprendizagem no ensino a distância [Wellman 1999]. Como perceber 

as interações sociais expressadas pelas atitudes de cada aprendiz dentro do ambiente ? 

O incentivo a interação com o ambiente como também a interação social é um 

fator fundamental para o processo de tutoria, esta ação de incentivo tem ligação direta 

no aumento de interesse dos aprendizes e no amento da compreensão, durante o 

processo de aprendizagem [Cotton 2000]. 

Uma forma de auxílio na percepção das atividades dentro da cada classe virtual 

pode ajudar o professor tutor a identificar correlações entre atividades realizadas e 

desempenho cognitivo do aprendiz. Avaliar a participação do aprendiz em ensino a 

distância não trivial, o professor tutor requer uma análise, ou seja, uma visão 

multidimensional das informações relativas ao espectro de atividades como: postagem 

em fóruns, participação em chats, entrega de atividades dentro e fora do prazo, 

mensagens trocadas entre aprendizes e a conclusão de questionários on-line [Cotton 

2000]. 
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2.4 Considerações Finais Sobre Capítulo 

Este capítulo apresentou uma revisão de literatura acerca da avaliação 

formativa em ensino a distância apontando a necessidade de uma avaliação que foque 

na regulação das aprendizagens. Uma avaliação capaz de orientar o tutor a situar as 

dificuldades de cada classe virtual, ou até mesmo especificadamente um determinado 

aprendiz.  

Apresentamos também alguns fatores de observância no processo de avaliação 

formativa como, por exemplo, a participação dos aprendizes em fóruns temáticos, salas 

de bate-papo e até mesmo a interação entre os pares. Neste ultimo sentido identificamos 

a necessidade do uso de tecnologias que proporcionem aos professores tutores a 

visualização de informações comportamentais dos aprendizes em ensino a distância, 

para que assim seja possível identificar dificuldades na aprendizagem. 

No próximo Capítulo, iremos apresentar uma técnica que se utiliza da 

percepção visual para diminuir o custo de cognição, a partir da representação de uma 

grande massa de dados. Esta técnica é chamada: Visualização de Informações. 
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A cognição é o processo humano de aquisição e uso de conhecimento [Card, 

1999]. Norman (2000) ainda afirma que ―sem ajuda externa, a memória, o pensamento 

e o raciocínio são todos restritos”. Em uma frenética busca por auxilio a cognição, o 

mundo tem buscado ao longo do tempo formas que expressassem dados que quando 

analisados e com a ajuda dos sentidos, neste caso a visão, fosse, mais fácil descobrir 

padrões [Scaife e Rogers ,1996].  

Segundo os autores, Scaife e Rogers (1996) o ser humano tem facilidade em 

utilizar sua percepção visual onde muito detalhes contidos em artefatos como cartas de 

navegação e diagramas dificilmente seriam identificados apenas por um processo 

meramente mental. Sendo assim Scafe e Rogers (1996) mostram que o ser humano 

consegue fazer com que a cognição amplie seus alcances para depois da mente 

pensante, passando dessa forma para todo e qualquer artefato que o cerque. 

O processo de interpretar, raciocinar e tomar decisões a partir de algum artefato 

visual denomina-se cognição externa [Scaife e Rogers, 1996]. A cognição externa é uma 

nuvem onde circula o pensamento, o raciocínio do indivíduo e o artefato. Também 

segundo Scaife e Rogers a cognição externa se forma de maneira tal que o artefato 

mostra ao indivíduo como ele é capaz de usar sua percepção para compreendê-lo e o 

individuo representa através do artefato os dados que deseja analisar.  

Os estudos sobre o uso da cognição humana vêm sendo ampliado principalmente 

depois do uso dos recursos computacionais e agora ainda mais pelo uso da computação 

de alta velocidade e de grande poder de processamento. A importância de como os 

objetos visuais facilitam o processo de tomada da decisão ou a descoberta de padrões 

acerca de algum fato observado, é chamando de Visualização de Informação, onde 

Card. Mackinlay e Shneiderman definem como “o fato de usar as representações 

visuais e interativas de dados abstratos e não baseados em aspectos físicos, com o 

propósito de ampliar a cognição.” 

Card, Mackinlay e Shneiderman (1999) identificam algumas formas como a 

visualização, para ampliar a cognição e diminuir a busca por informação. A busca por 

informações podem ser representadas de várias formas, como por exemplo: 

relacionando de forma visual com as informações, compactando-as, utilizando 

representações visuais para aperfeiçoar a identificação de padrões, disponibilizando 
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operações de inferência perceptiva, ou seja, fazendo com que seja mais fácil identificar 

a resposta a um problema através da percepção visual. 

O aumento da cognição por meio da percepção visual é um processo 

denominado de cristalização do conhecimento [Card, Mackinlay e Shneiderman 1999]. 

Cristalizar o conhecimento é quando um ser humano separa a informação por algum 

motivo e entende esta informação montando uma estrutura representativa [Card 1999]. 

 A cristalização do Conhecimento só acontece caso existem dados de alguma 

―atividade‖. Quando não temos dados, a visualização de informação é um dos métodos 

que ajudam a obter a cristalização [Card, Mackilinlay e Shneiderman 1999]. 

 

3.1 Visualizar e Explorar Informações 

A quantidade de dados que são gerados atualmente pelas diversas áreas de 

conhecimento vem aumentando exponencialmente e este crescimento estrondoso vem 

dificultando a busca por informações. Tecnologias computacionais são usadas cada vez 

mais para auxiliar na busca, recuperação e armazenamento desta grande quantidade de 

dados. 

Shneiderman (1998), afirma que a exploração da informação vem causando uma 

grande sobrecarga nos recursos computacionais devido ao aumento de sua quantidade e 

principalmente de sua diversidade. Se a informação de uma pessoa está contida em uma 

lista de uma página, é fácil de encontrá-la, porém, caso esta informação estiver em um 

fichário ou até mesmo em vários armários do tipo arquivo, a busca por determinada 

informação se torna muito mais difícil. As melhores técnicas para organizar, armazenar 

e buscar informações ou documentos são do conhecimento de Arquivistas, que são os 

especialistas neste tipo de atividade.  

Diante deste problema, limitação de conhecimento nas técnicas de arquivamento 

de informação, os recursos computacionais assumem um papel central neste processo. 

No entanto as interfaces computacionais tradicionalmente usadas atualmente não são 

apropriadas para qualquer usuário. Quando o usuário leigo vai utilizar um sistema de 

informação que tem como foco a exploração da informação, ele tenta compreender o 

que é visto na tela ao mesmo instante que tentam manter a informação que está 

interessada em sua mente [Romani 2006]. 
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Outra forma de exploração de informação ainda mais difícil seria aprender 

técnicas e regras de linguagens de busca, porém neste caso, não seria necessário o 

usuário possuir uma carga cognitiva alta de menus, designs de manipulação direta ou 

ainda simples regras de visualização [Romani 2006]. No caso de usuários mais 

especializados faz-se necessário um conjunto de recursos, ferramentas de pesquisa 

contendo muitas alternativas que lhe permitissem criar, refazer ou até mesmo salvar 

cada busca realizada. 

Com a grande quantidade de informações, a melhor forma encontrada para 

armazenamento foi o sistema de banco de dados estruturados. Os sistemas de banco de 

dados utilizam uma poderosa linguagem de busca e manipulação, a linguagem SQL, 

Structured Query Language. Esta linguagem possibilita o usuário especificar diversos 

comandos para realizar a pesquisa acerca dos dados desejados. Mesmo sendo uma 

linguagem muito eficiente e poderosa não é qualquer usuário que consegue usá-la, o 

usuário precisaria de um treinamento específico para entender toda a sua sintaxe e ainda 

mais; o usuário precisaria conhecer a estrutura do banco de dados a ser trabalhado, 

[Romani, 2006]. 

 

Figura 2 - Exemplo da linguagem SQL executada em um software de exploração de dados. 

Fonte: Aquafold [2009]. 

 

Como estas interfaces textuais são muito mais complexas para a busca de 

informação, novos conceitos de interfaces vêm sendo propostos com o passar dos anos, 

como por exemplo, as interfaces de manipulação direta. Com as novas interfaces de 

manipulação direta, vem se tornando mais viável a utilização de computadores para a 

apresentação de informações, isto porque  com este recurso a informação é representada 
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de forma mais visual e gráfica [Celmar 2007]. Um bom exemplo, quando uma pessoa 

necessita saber informações sobre a produtividade física da indústria brasileira e o custo 

unitário de trabalho de 2001 a 2008, é mais fácil identificar o crescimento ou a queda 

nestes indicadores através de um gráfico ao invés de uma tabela de dados. 

 

Figura 3 - Exemplo de representação visual da produtividade física da indústria brasileira e do 

custo unitário do trabalho através de um gráfico de linha Dupla, [2009] 

Para tentar promover uma maior integração com tecnologias computacionais, 

novas formas de visualizações estão em constante desenvolvimento de métodos de 

representação da visualização [Celmar, 2007]. Stasko (1997) afirma que “a 

visualização, genericamente, é o uso de imagens para representação de uma 

informação significativa”. 

A visualização possui varias áreas de diferentes aplicações tais como: 

Visualização Científica, Visualização Geográfica, Visualização de Negócios, 

Visualização Estatística, Visualização de Processo e Visualização de Software. Vale 

salientar ainda que todos os métodos de visualização compartilhem um foco comum: 

Transformar um dado bruto em alguma coisa mais expressiva, uma representação visual 

favorável para que o ser humano consiga ter a melhor compreensão sobre o fato a ser 

observado [Nascimento 2003]. 
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3.2 Níveis de Visualização 

Card (1999) e Macklinlay (1999), afirma que a visualização é dividida em 4 

níveis de uso: 

1. Visualização da info-esfera; 

2. Visualização do espaço de trabalho; 

3. Ferramentas de conhecimento Visual; 

4. Objetos Visuais. 

3.2.1 Visualização da Info-esfera 

Na info-esfera a informação importante são os dados que estão fora do ambiente 

de trabalho do usuário.  Bray (1996), exemplifica uma visualização representando um 

lugar virtual que possui uma visão de sites na Web.  Bray em 1996 usa técnicas de 

visualização para representar diversos questionamentos como: 

 ―Qual é o tamanho da Web? 

 “Qual o maior Site?” 

 “Com o que a WWW se parece?” 

Ainda segundo Bray, a Web se parece com um lugar onde é possível estar, 

mesmo que virtualmente.  

Figur

a 4 – Exemplo de representação dos sites na WWW Fonte: Bray, 1996 p. 489. 
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Na figura 4, segundo Romani, é possível identificar que determinado site é o site 

mais visível. Com significado importante as cores apresentam os tipos de site: verdes 

podem ser os sites acadêmicos, vermelho os sites do governo. 

3.2.2 Visualização do Espaço de Trabalho  

O Espaço de trabalho, segundo Bray, possibilita a visualização de fontes de 

informações e ferramentas voltadas para realização de determinada tarefa, este nível tem 

foco na utilização da visualização para organização de múltiplas visualizações 

individuais. 

 

Figura 5 - Exemplo de representação Espaço de trabalho. Fonte: blogspot, 2010. 

A figura 5 apresenta um espaço de trabalho em um computador onde o usuário 

visualiza as atividades que podem ser feitas de forma agrupada, o ambiente apresenta a 

metáfora de um cubo mostrando as atividades em cada face. 

Card. e Macklinlay em 1996 apresentam um espaço de trabalho em que os sites 

são agrupados e organizados. Neste tipo de visualização é utilizada a metáfora de um 

livro, uma forma mais fácil de representar um conjunto de documentos na Web. 
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Figura 6 - Exemplo de representação Espaço de trabalho de paginas na Web. Fonte: Card, 

1999 p. 548. 

3.2.3 Ferramentas de Conhecimento Visual  

Ferramentas de Conhecimento Visual tem o objetivo de organizar a informação 

de tal forma que possa facilitar a descoberta de padrões, ou ainda mais; este tipo de 

ferramenta deve permitir o observador manipular as informações acerca de encontrar os 

padrões, [Chua 1995]. Este nível de representação não é apenas de representação, mas 

também de controle. Na Figura 7 é representada uma visualização para descoberta de 

padrões.  
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Figura 7 - Reconhecimento de Padrões: Onde está a estrela ? Fonte: Nascimento, 2003. 

Neste caso há o uso de uma técnica chamada Selective Dynamic Manipulation 

(SDM), o objetivo da SDM é fornecer aos usuários um alto grau de seletividade e 

dinamismo ao objeto de manipulação de visualizações e assim ajudar na análise e 

exploração das informações. Ele faz isto dando aos usuários a liberdade de manipulação 

de objetos 2D e 3D. Em apoio, a SDM permite um controle flexível de qualquer 

parâmetro de objeto. Um exemplo disto é mostrado na figura 8 onde muitos dos objetos 

selecionados (em verde) estão fechados e é difícil analisá-los como um conjunto dentro 

de toda figura, por isso, são destacados e levados para uma melhor visualização, como 

exibido na figura 9. 



 

- 30 - 
 

 

Figura 8  – Exemplo de representação com Ferramentas de Conhecimento Visual - Uso da 

Técnica SDM. Fonte: Chua, 1995 p. 267 

 

Figura 9 - Exemplo de representação com Ferramentas de Conhecimento Visual  - Uso da 

Técnica SDM. Fonte: Chua, 1995 p.268 
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3.2.4  Objetos Visuais  

Este último nível de visualização destaca-se por se referir a objetos físicos que 

tenham sido intensificados a partir de alguma técnica de visualização, onde esta 

visualização deve conter uma série de informações  abstratas [North, 1996]. Nas figuras 

10 e 11 são apresentadas visualizações geradas pela ferramenta Visible Human Explorer 

proposta por North em 1996. 

 

Figura 10 - Exemplo de representação de Objetos Visuais – Ferramenta Visible Human 

Explorer. Fonte: Chris North e Ben Shneiderman [1996] 

 

Figura 11 - Exemplo de representação de Objetos Visuais – Ferramenta Visible Human 

Explorer. Fonte: Chris North e Ben Shneiderman [1996] 
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3.3 Modelo de Referência para Visualização 

Haber e Macnabb (1990), afirma que para identificar os componentes essenciais 

a serem considerados para ser utilizada uma determinada técnica de visualização se faz 

necessário um modelo de referência. Harber e Macnabb ainda propôs um modelo de 

referência simples, que se aplica colocando filtros aos dados e realizando um 

mapeamento dedicado a alguma representação geométrica. 

 

Figura 12 - Modelo Clássico de Visualização de Harber e McNabb[1990]. Fonte: Freitas, 

Chubachi, Luzzardi, Cava, [2001] p.157. 

Chi (1998) e Campo (1997) propõem modelos com mais detalhes, nos seus 

modelos são representados os estados dos dados.  Chi (1998) também propõe um 

modelo onde é separada a estruturação dos dados, obtendo-o por meio de uma variação 

a representação, a ser utilizada para geração da imagem. Card, Mackinlay e  

Shneiderman apresentam um modelo de referência como sendo uma seqüência de 

atividades ―combináveis‖ de informações voltadas para uma representação visual, onde 

esta representação deve possibilitar a influência mútua do usuário com a informação. 

 

Figura 13 – Modelo de referência de visualização de Card. 

3.3.1 Dados Brutos e Tabelas de Dados 

Os dados brutos são dados apresentados de várias formas e fontes, eles podem 

vir de formulários ou textos de livros. O dado bruto quando trabalhado adquire uma 

estrutura seguindo um formato com relações, desta forma se tornando facilmente 

visualizados. 



 

- 33 - 
 

No caso de Tabelas de Dados o conceito é semelhante aos bancos de dados, onde 

é contida uma tabela de informações sobre alguma coisa e as suas colunas referem-se 

aos dados sobre as suas características. Um bom exemplo seria uma tabela de dados de 

um aluno, onde cada coluna representaria alguma característica do aluno, nome, 

matricula, curso e cada linha seria o registro, ou seja, cada linha representaria a 

informação de cada aluno, exemplo representado na figura 14. 

 

Figura 14 - Tabela de Alunos. Fonte: Macoratti, 2010. 
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3.3.2 Estruturas Visuais 

Com o intuito de codificar a informação, aumentando a base espacial com 

propriedades gráficas, mapeiam-se as tabelas de dados para estruturas visuais. A grande 

dificuldade para realizar este mapeamento é o fato de poder ser feito de várias formas e 

isso pode acarretar na revelação de dados não relevantes na estrutura visual. Para as 

estruturas visuais ―terem excelência nos gráficos estatísticos” devem “conter idéias 

complexas comunicadas com clareza, precisão e eficiência”[Tufte, 1983].  

Ainda segundo Tufte os gráficos devem “mostrar os dados, induzir o 

observador a pensar sobre a substância ao invés da metodologia, design gráfico ou a 

tecnologia de produção do gráfico, evitar distorções, apresentar muitos números em 

espaço pequeno, tornar coerente os conjuntos de grandes dados, revelar os dados em 

vários níveis de detalhe”. 

Para o mapeamento conter dados expressivamente relevantes, o dado das tabelas 

de dados e apenas ele, deve ser representado na estrutura visual. Segundo Tufte “ a 

efetividade do mapeamento é dado quando é interpretado mais rapidamente” e assim 

possibilita a transmissão mais distinta, levando a poucos erros comparado a outros 

mapeamentos. A seleção de qual mapeamento, ou seja, qual representação gráfica será 

apresentada, depende diretamente do público o qual de designa a representação.  

Tufte (1983) mostra isto muito bem em duas representações gráficas, na figura 

15 ele exibe o mapa da previsão do tempo para o Japão onde suas informações são 

facilmente interpretadas, porém, o fato relevante é que este tipo de representação não 

serviria se fosse ao caso do Brasil, representado na figura 16, pois como é um país de 

proporções muito maiores não seria apropriado utilizar o mesmo tipo de estrutura visual 

do mapa anterior. 
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Figura 15 - Mapa em Perfil da previsão do tempo do Japão. Fonte: Tufte, 1990. 

 

Figura 16 - Mapa da previsão do tempo do Brasil. Fonte:  R7 Notícias, 2010. 

Segundo Romani em 2006, nas estruturas visuais, figura 17, os objetivos visíveis 

dentro do espaço são conhecidos como Marca. Nascimento e Ferreira em 2006 afirmam 

que “as marcas visuais são símbolos gráficos utilizados para representar os itens de 

dados”. Existem quatro Marcas, ou seja, quatro elementos básicos: os pontos (0D), as  

linhas (1D ou linear), as áreas (2D ou bi-dimensional) e os volumes (3D ou tri-

dimensional), [Tufte 1990]. 
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Figura 17 – Ilustração dos tipos de Marcas visuais. Fonte: Nascimento e Ferreira, 2006. 

Estruturas visuais do tipo ponto ou linha são associadas a estruturas de grafos e 

àrvores. Os nós iniciam sempre em uma árvore, chamado de nó raiz, a partir do nó raiz 

seguem os outros níveis que neste caso geram os nós filhos. Cada nível forma um eixo 

ordinal subentendido onde é calculada a distância de um nó a raiz no caso de um dado 

não incluir informações.  

Um bom exemplo do uso atual dessas estruturas é visto nas figuras 18, 19 e 20, 

com um Mapa de E-mails, criado por Christopher Baker em 2007, este gráfico faz parte 

de uma ―fatia‖ de um software personalizado capaz de tornar as relações entre 

Christopher e indivíduos de seu catálogo de endereços mais próximos, através da 

análise dos destinatários dos e-mails (Para), remetentes (De) e para quem os e-mails 

foram copiados (CC). 

A intensidade do relacionamento é determinada pela intensidade da linha. A 

ferramenta permite que se explorem diferentes agrupamentos relacionais e períodos de 

tempo, revelando de forma temporal fluxos e refluxos de vários relacionamentos. Desta 

forma, esta ferramenta mostra um verdadeiro auto-retrato, um reflexo das associações 

de Christopher.  

Como o Christopher explica: "O E-mail se tornou uma parte integrante de sua 

vida desde em 1998”. Como muitas pessoas, ele tem arquivados todos os meus e-mails 

com a esperança de um dia rever seu passado. Desta forma o autor tem o interesse em 

rever as inúmeras relações entre ele, seus colegas de escola, colegas de trabalho, amigos 

e familiares. O autor não poderia rever facilmente cada e-mail através da leitura de cada 

um, possuindo aproximadamente 60.000 e-mails. 
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Figura 18 – Representação de um Mapa de E-mails. Fonte: Baker, Christopher, 2007. 

 

Figura 19 - Representação de um Mapa de E-mails. Fonte: Baker, Christopher, 2007. 
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Figura 20 - Representação de um Mapa de E-mails. Fonte: Baker, Christopher, 2007. 

Nesta forma de representação visual é usada a posição de um objeto, para assim 

trazer uma percepção de proximidade. Através destas peculiaridades, a percepção é 

naturalmente captada, a codificação informacional da noção de grupo ou direção é  

facilmente percebida. 

Em visualização de informação a cor é um fator fundamental a ser observado, 

tendo em vista que os olhos são extremamente sensíveis as suas variações. Jacobson e 

Bender (1996) sugerem através se seus experimentos que o relacionamento entre as 

cores são relativamente livres de influências culturais e individuais.  

 

 Características físicas da cor; 

 Mecanismos do sistema visual humano; 

 Aplicações para codificação e reprodução e 

 Aplicação no design e interatividade. 

 

O resultado de uma interação entre as cores não é simplesmente um atributo de 

representação contida na mente de um observador, mas sim a sua aparência e esta é 

decidida, debatida e aplicada utilizando uma linguagem de percepção. O fato de 



 

- 39 - 
 

visualizar as cores se caracteriza em mais que uma impressão de cada cor 

individualmente.  

A visualização da cor vem do resultado da multiplicidade de todas as cores, tudo 

isso não levando em consideração a forma com o qual a cor é estabelecida 

individualmente. A informação de forma semântica e simbólica das cores, apenas são 

transmitidas quando estão compreendendo um contexto, ou seja, um conjunto de cores. 

Dessa forma, deve-se ter cuidado na utilização das cores, por que neste caso é preciso 

pôr a cor certa no local correto onde apenas desta forma é possível chegar ao efeito 

desejado com o menos custo de cognição. 

Uma classificação dos tipos de visualização de dados em linear, bi-dimensional 

(2d), tri-dimensional (3d), multidimensional, árvore, rede e temporal é proposto por 

Shneiderman em 1998. Os dados do tipo linear são compostos por documentos textuais, 

fonte de programas e até mesmo lista alfabética de nomes. Alguns aspectos de design de 

interface podem incluir fontes, cores, tamanho e também uma visão geral.  

No bi-dimensional, ou mapa, são esboçados de forma plana e geralmente são 

representados como mapas geográficos ou plantas. Este tipo de dado contém atributos 

de domínio, como nome, valores e características de interface tal como cor e tamanho.   

Representado a partir de objetos do mundo real como, por exemplo, corpo 

humano e construções, os ambientes 3D procuram representar, virtualmente, ambientes 

próximos ao ambiente real. Nas figuras 21 e 22 são representados ambientes 3d onde as 

atividades são exibidas como paredes. 
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Figura 21 - Representação de atividades na área de trabalho do Windows. Fonte: 

Microsoft, 2009. 

 

Figura 22 - Representação da ferramenta WebBook (WebForager) Fonte: Shneiderman, 

2002. 

Dados Multidimensionais se apresentam quando temos ―n‖ atributos 

representados por pontos contidos em um espaço n-dimensional. Geralmente, este tipo 

de representação é usada para descoberta de padrões e correlações entre pares. As 
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árvores são coleções de nós, itens, onde com exceção do nó raiz, todos os outros nós 

possuem relações de pais e filhos. Neste tipo de classificação geralmente a finalidade é 

identificar relações aplicadas a cada nó, figura 23.  

 

Quando os usuários controlam os 

conteúdos da tela, eles podem rapidamente 

focar seu interesse pela eliminação de 

informação não necessária [Romani, 2006] 

 

 

Figura 23 - Representação da ferramenta multidimensional InXight. Fonte: LIU, 2005. 

O de redes é o tipo de classificação que por representar relacionamentos entre 

itens que normalmente não são bem representados em uma estrutura de árvore, possuem 

itens conectados a um número pré-definido de itens. Na classificação do tipo de redes a 

principal aplicação é para descoberta de caminhos mais curtos, figura 24. 
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 Figura 24 - Representação da ferramenta de Redes Kartoo  Fonte: Kartoo, 2007.  

“usabilidade se refere ao quão fácil é para 

o usuário  final aprender a usar o  sistema, 

quão eficientemente ele irá utilizar o 

sistema assim que aprenda como usar e 

quão agradável é o seu uso” [Rocha, 2002] 

Por fim as linhas temporais são usadas principalmente para o gerenciamento de 

projetos e registros médicos. A característica temporal vem porque os dados para cada 

item possuem um tempo de início e fim, e ainda poderem se juntar. Nas linhas 

temporais é possível encontrar qualquer evento antecedente, procedente ou que 

ocorreram durante o próprio intervalo de tempo selecionado. Na figura 25 é apresentado 

uma ferramenta chamada Name Voyager onde é apresentado uma linha do  tempo, na  

forma de gráfico, dos nomes de crianças utilizadas nos últimos 100 anos [LIU 2005]. 

 
Figura 25 - Representação da ferramenta de Linhas temporais Voyager Fonte: 

Namewizard, 2008. 
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3.3.3 Transformação Visual - Visões 

O processo de Transformação Visual é assim chamado por criar novas visões 

da estrutura visual. As novas visões são criadas a partir da modificação e do aumento da 

interatividade fazendo com que as estruturas visuais se transformem em apresentações 

estáticas em visualização constituindo parâmetros gráficos e assim, criar visões das 

estruturas visuais [Silva 2006].  

Segundo Card (1999) existem 3 tipos de  transformações visual, a investigação 

local ou exploração, as distorções e os controles de ponto de vista. 

Na Investigação local ou exploração, utiliza a informação da tabela de dados 

onde este tipo de transformação utiliza-se da marca na estrutura visual. Na figura 26 é 

apresentada uma técnica de detalhes-sob-demanda onde o programa Film Finder  de 

Shneiderman (1994) exibe uma janela com detalhes sobre o filme selecionado. 

 

Figura 26 - Exemplo de aplicação Film Finder exibindo detalhes do filme selecionado pelo 

usuário. 

Distorções realizam modificações sobre a estrutura visual e assim criam focos 

associados a cada visão de contexto, distorções permitem que sejam exibidos de forma 

simultânea o foco e o contexto através da distorção [Silva 2006]. Nas figuras 27 e 28 

são representadas esta técnica em um software chamado StudiAnalyse desenvolvido na 

Universidade de Ciências Aplicadas de Kaiserslautern, na  Alemanha. Segundo os 
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autores [Gestle e Moritz, 2005], este software tem a finalidade de prover a visualização 

e análise de uma rede social semelhante ao Facebook. 

 

 

Figura 27 - Exemplo da aplicação StudiAnalyse. Fonte: Gestle e Moritz, 2005. 

 

Figura 28 - Exemplo da aplicação StudiAnalyse. Fonte: Gestle e Moritz, 2005. 
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Controle de Pontos de Vista também chamado de controle de ponto de visão, 

usa a transformação através de técnicas de aproximação e afastamento, movimentação, 

seleção e visão geral para tornar os detalhes mais visíveis, [Silva, 2006] e [Romani, 

2006]. Shneiderman em 1996 propôs uma técnica, muito utilizada nos jogos de 

computadores atualmente, chamada “overview + details”, onde ele combina em uma 

mesma representação, a visão geral da estrutura visual e os detalhes de uma área 

específica da mesma estrutura. Na figura 29 é apresentado o mapa da região 

metropolitana do Recife, onde sua representação, através da ferramenta GoogleMaps, da 

Google ® , apresenta no canto superior controles de aproximação e afastamento.  

 

 

Figura 29 - Exemplo da aplicação GoogleMaps. Fonte: Google, 2010. 

3.4 Visualização Semântica 

 

A Web Semântica é uma extensão da evolução da World Wide Web, quando o 

conteúdo da web não pode ser expressada na linguagem natural, a web semântica pode 

ser lida utilizando agentes de software e assim, permitindo-lhes encontrar, compartilhar 

e integrar informações mais facilmente,[Geroimenko e Chen, 2002].  

A troca de dados de diferentes formatos pode ser utilizada para fornecer uma 

descrição formal de conceitos, termos e relacionamentos. Chen e Geroimenko em 2002 

propuseram uma técnica de visualização semântica através da ferramenta Cluster Map. 

Esta ferramenta fornecia meios de encontrar e explorar a informação na web semântica.  

Em 2008 Bhatti apresentou o "SemaVis", uma ferramenta que utiliza a técnica 

de visualização semântica para fornecer informações. Com a extração destas 
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informações existe a possibilidade de especificar as estruturas de combinações entre 

itens de conhecimento e seus espaços de conhecimento considerando os aspectos 

pedagógicos. 

Em psicologia e matemática, um espaço de conhecimento é conhecido como 

uma estrutura combinatória que descreve os estados possíveis de conhecimento sobre 

uma aprendizagem humana. O conhecimento dos domínios tem de ser modelado como 

um conjunto de conceitos para definir a estrutura combinatória do espaço de 

conhecimento. O conceito de espaços de conhecimento foi introduzido em 1985 por 

Jean Paul Doignon e Jean-Claude Falmagne. 

 "SemaVis", foi desenvolvido pelo Instituto Fraunhofer IGD, é uma ferramenta 

para a visualização dos espaços de conhecimento, modelada com Ontologias (conceitos, 

instâncias, relacionamentos, etc), apoiando diferentes aspectos, por exemplo, temáticas, 

co-ocorrências agrupamentos espaciais, como mostrado na figura 30.  

 

 

Figura 30 – Visualização Semântica SemaVis. Fonte: Bhatti, 2008. 

A abordagem básica para a visualização semântica foi a de considerar os 

diferentes espaços pedagógicos e conhecimentos de problemas para visualizar as 

informações semânticas.  

No domínio do "aspecto-visualização" o SemaVis permite aos usuários 

selecionar formas diferentes de ver o conhecimento, por exemplo, administradores e 

desenvolvedores de software podem estar interessados em diferentes aspectos de um 

mesmo conhecimento.  
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O SemaVis foi aplicado em um projeto de unificação nas escolas na Europa, 

com o intuito de desenvolver e estabelecer uma plataforma que, com orientação 

pedagógica fosse possível criar um curso em educação a distância com alta qualidade, 

[Bhatti, 2008]. 

Segundo Bhatti através do SemaVis foi possível formalizar todo conteúdo em 

educação a distância, transversalmente apoiado por ontologias, definindo os espaços de 

conhecimento. O SemaVis disponibiliza uma visualização que proporciona uma melhor 

navegação entre os espaços de conhecimento onde esta visualização pode ser vista 

segundo dois aspectos diferentes, a visão do aluno e a visão do professor tutor. 

 

  

Figura 31 – Visualização Semântica SemaVis. Fonte: Bhatti [2008]. 

O SemaVis é mostrado na figura 31 sendo composto por quatro painéis:  

1. Painel de pesquisa, 

2. Painel de exploração do espaço de conhecimento, 

3. Painel de controle, 

4. Painel de informação. 

 Os usuários podem adicionar na pesquisa a escolha de uma perspectiva de 

professor ou de aluno, para que no painel de busca seja possível visualizar os espaços de 

conhecimento relacionados a um termo pesquisado.  
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3.5 Considerações Finais Sobre Capítulo 

Neste capítulo apresentamos as mais relevantes técnicas de visualização 

contidas na literatura. Foi visto que através da Visualização da Informação conseguimos 

transformar um simples Dado Bruto em uma Estrutura de Visão, tendo esta 

―transformação‖ a finalidade de aumentar a percepção humana diminuindo o custo de 

cognição. 

As técnicas e conceitos apresentados acerca de Visualização de Informação, 

também possibilitam aos desenvolvedores montarem estruturas visuais de maior 

interação. As ferramentas de visualização integradas a programa de computadores 

voltados para diversas áreas como, por exemplo, financeira, logística, médica, 

engenharia dentre outros são muito comuns, porém em softwares de ensino a distância 

ainda é muito rara. Técnicas de Visualização aplicadas a softwares de ensino a distância 

também podem ajudar os usuários em seus processos de análise visual dos dados e na 

tomada de decisão. 
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Capítulo 4 

 

 

 

 

 

 

Metodologia 
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4.1. Objetivos e Relevância 

Neste Capítulo vamos apresentar algumas considerações acerca do método 

adotado na pesquisa. A presente pesquisa tem como principal motivação o fato do 

professor-tutor, no módulo de educação a distância, possuir muitos problemas para 

avaliar a participação do aluno nos ambientes virtuais de ensino a distância. Dentre os 

principais problemas podemos elencar os seguintes: 

 Isolamento de Informações; 

 Dificuldade na identificação de problemas e tendências das classes 

virtuais; 

 Problemas para identificar a participação dos alunos nas atividades 

virtuais como, fóruns, chats, exercícios (entregas e questionários online). 

Desta forma torna-se relevante a necessidade do professor-tutor realizar uma 

avaliação concisa e mais justa da participação do aluno em ambientes virtuais de 

aprendizagem. No contexto do trabalho, procuramos identificar na literatura, variáveis 

que influenciam na avaliação formativa em ensino a distância. 

 

“Nos cursos à distância também 

existe essa busca por métodos de avaliação 

online que possibilitem a avaliação 

formativa do aluno, baseada no 

acompanhamento e orientação da 

participação destes no desenvolvimento de 

tarefas individuais ou em grupo. No 

contexto da Educação a Distância (EaD) 

este novo paradigma de avaliação tem 

relevância ainda maior por possibilitar a 

percepção do comportamento do aluno e 

favorecer a identificação de problemas...” 

[ROCHA, 2002]. 

 

Como na conjuntura da utilização de ambientes de ensino a distância, a 

quantidade de informações pode crescer rapidamente, torna-se necessário dispor de uma 

interface de que represente os dados de forma simples e compacta e ajude o professor-



 

- 51 - 
 

tutor a identificar tendências, problemas de suas classes virtuais, assim como, auxiliá-lo 

na avaliação formativa de suas classes virtuais. 

Este trabalho tem como objetivo geral conceber formas de visualização de 

informação que auxiliem na avaliação formativa do aluno em ambientes de ensino a 

distância, de forma a identificar e mapear variáveis que representem a sua participação. 

Estas técnicas podem auxiliar o professor tutor na avaliação formativa do aluno, 

ajudando na identificação de problemas e tendências de suas classes virtuais. Para 

podermos atingir o objetivo geral desta pesquisa teremos que concluir os seguintes 

objetivos específicos. 

1. Identificar as dificuldades do professor-tutor, através da literatura, 

no processo de avaliação formativa em ambientes virtuais de ensino a distância. 

2. Evidenciar e descrever, a partir da observação e análise, variáveis relevantes a 

cerca da participação do aluno em ambientes de ensino a distância. 

3. Prototipar um modelo de visualização de informações que forneça elementos 

que visem auxiliar o professor-tutor na avaliação do aprendiz em ambiente de 

educação a distância. 

Representação do Método de Pesquisa
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Figura 32 - Gráfico da Estrutura da metodologia. 
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4.2.  Procedimentos Metodológicos 

Nesta seção iremos apresentar os procedimentos metodológicos utilizados 

nesta pesquisa.   

4.2.1. Identificação das Dificuldades na Avaliação Formativa em Educação 

a Distância  

Para viabilizar a pesquisa foi realizada uma revisão na literatura na busca por 

indícios, relatos, que edificassem necessidades e problemas na avaliação formativa na 

modalidade de educação a distância. Com a identificação destes indícios realizamos 

uma análise em cima das informações encontradas, para assim construir uma conjuntura 

de atividades realizadas pelo professor-tutor.  

Estas atividades refletem suas ações na avaliação formativa online. A partir da 

análise das ações apresentaremos Visualizações referentes avaliação formativa on-line. 

Cada Visualização representa cada ação realizada pelo professor-tutor no ato de avaliar 

formativamente o aprendiz. Cada ato de avaliação possui variáveis que as compõem  

conseqüentemente cada Visualização possui suas variáveis identificadas. 

4.2.2. Prototipação 

A partir da coleta de informações vindas dos relatos da literatura sugerimos 

uma interface tangível a ser utilizada pelos professores tutores.  Para avaliar o impacto 

da solução proposta em cada cenário. Quando pensamos em prototipação, temos a idéia 

de permitir que algumas características do artefato produzido possa ser avaliado por 

usuários reais, de forma mais interativa e rápida [Nielsen 1993]. 

“Um protótipo é uma representação 

limitada de um design que permite aos 

usuários interagir com ele e explorar a sua 

conveniência”[Santos, 2003]. 

O grau de semelhança entre o protótipo e a solução final determina em que 

nível de fidelidade o protótipo se encontra, neste presente trabalho iremos trabalhar com 

protótipos de média para alta fidelidade. Os protótipos de média para alta complexidade 

existem três métodos de execução, [Batista 2006]: 
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 Prototipagem vertical: são criadas apenas funcionalidades e 

características específicas e previamente delimitadas; 

 Prototipagem horizontal: acontece quando exibimos uma visão geral de 

todas as funcionalidades de um determinado artefato, permitindo que o 

usuário consiga ter uma visão geral do todo; 

 Prototipagem por cenário: simula uma interface completa com o 

usuário, limitando algumas funcionalidades e disponibilizando um 

caminho previamente estabelecido com o intuito de verificar o 

resultado específico para determinada circunstância.   

Neste presente trabalho utilizaremos a prototipagem vertical devido a sua 

característica peculiar de fornecer resultado a partir da verificação de determinadas 

circunstâncias pré-estabelecidas. 
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Capítulo 5 

 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento do Trabalho 
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lho 
  

5.1. Contextualização 

 

 

Embora exista uma grande variedade de ambientes virtuais de aprendizagem, 

poucos proporcionam mecanismos que auxiliem em uma avaliação mais formativa 

dentro do contexto de educação a distância. Definido por Moraes [2004] como sendo 

um agente educativo, o professor-tutor necessita de ferramentas que o favoreça na 

qualidade da aprendizagem e na realização pessoal dos usuários do ambiente o qual ele, 

o professor-tutor, utiliza. 

Ao professor tutor compete organizar, prestar atendimento significativo ao 

aluno e ser o elemento chave no desenvolvimento cognitivo do aprendiz, propondo 

exercícios apropriados, provocando discussões, propondo caminhos a serem seguidos e 

principalmente, avaliando e acompanhando todo o processo de aprendizagem de acordo 

com os resultados de suas avaliações, para assim intervir e re-orientar o aprendiz, Mill 

[2007]. 

De acordo com relatos encontrados na literatura identificamos grandes 

dificuldades encontradas pelo professor-tutor no acompanhamento do processo de 

ensino e aprendizagem em ambientes de ensino a distância. Muitos dos problemas 

encontrados são apresentados nas ferramentas de educação a distância de forma textual, 

agravando ainda mais o processo de avaliação.  

Através das técnicas de Visualização de Informação, vamos propor Técnicas de 

Visualização que representem estes dados, ou seja, variáveis extraídas das ferramentas 

de ensino a distância como, por exemplo, o AMADEUS, para que possam auxiliar o 

professor-tutor na avaliação formativa on-line. 

Na próxima seção descreveremos as variáveis que podem representar, segundo 

a literatura, o ato de avaliar formativamente o aprendiz em educação a distância. 

 

5.2. Identificação das Variáveis  

Como comentado anteriormente na maioria das interações nos ambientes de 

educação a distância, os relatórios geralmente são representados através de textos. 

Quando o professor-tutor deseja identificar padrões de atividade dentro do ambiente a 
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representação textual tende a dificultar sua percepção. Quando uma representação de 

informações contém um imenso número de participantes, pode torna-se praticamente 

impossível sua representação. 

Na literatura elencamos algumas variáveis onde estas variáveis quando 

confrontadas podem gerar informações totalmente relevantes acerca da participação do 

aluno dentro do ambiente de educação a distância. Este confronto de variáveis 

possibilita ao professor-tutor diversas situações de avaliação formativa. Diante disto 

optamos por construir várias visões da avaliação formativa. As variáveis que podemos 

elencar são: 

Tabela 1 – Apresentação das Variáveis Identificadas. 

Categoria da Variável Variável 

Acesso ao Ambiente 

 Tempo Logado (VAR01),  

 Momento do dia Logado (manhã, tarde, noite, 

madrugada) (VAR02),  

 Freqüência Semanal de Utilização do Ambiente 

(VAR03), 

 Envio de Mensagens Diretas entre usuários 

(VAR21). 

Participação em Fóruns 

Temáticos 

 Quantidade de Postagens (VAR04),  

 Tamanho das postagens (VAR05), 

 Nota das postagens (VAR06), 

 Freqüência de postagem semanal (VAR07), 

 Número total de postagens (VAR08), 

 Média das Notas das Postagens (VAR09), 

 Quantidade de Postagem com resposta direta a 

algum usuário do fórum (VAR10), 

 Quantidade de Alunos diferentes utilizando o 

recurso. (VAR22). 

Participação em Chats 

 Freqüência de participação semanal (VAR11), 

 Média de respostas em chats (VAR12), 

 Momento do dia em que participa (manhã, tarde, 

noite, madrugada) (VAR13), 

 Respostas diretas a usuários no Chat(VAR14). 

Participação em Tarefas 

 Envio de Atividades (sim ou não) (VAR15), 

 Envio de Atividades em dia (VAR16),  

 Envio de atividades em Atraso (VAR17), 

 Percentual de atividades entregues em dia 

(VAR18), 

 Notas das atividades entregues (VAR19), 

 Freqüência de Atividades on-line ofertadas 

versus utilizadas (VAR20). 
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Cada Visualização proposta está ligada diretamente as necessidades do 

professor-tutor no ato de sua busca pela avaliação formativa, diante disto cada 

Visualização, ou seja, a combinação de variáveis será dividida de forma que, cada uma 

estará ligada a um “ato de busca” por informação, ou seja, o que o professor-tutor 

precisa Visualizar para avaliar a participação do aprendiz no ambiente. 

 Cada Visualização é composta por uma combinação de variável onde vale 

salientar que a quantidade de Visualizações possíveis é infinita. Diante da infinidade de 

combinações elencamos 6 das milhares visões possíveis e prototiparemos apenas três. 

Cada visão a seguir identificada representa a combinação das variáveis identificadas na 

Tabela 2. 

5.3. Definição das Visualizações 

Nesta seção vamos apresentar visões onde cada uma representará o “ato da 

busca” por informações que auxiliem o professor-tutor na realização da avaliação 

formativa.  

Tabela 2 -  Lista de Visualizações e suas variáveis 

Visão Variável 

C01 - Múltiplas Visões da 

Participação por Recursos  

(como está por cada classe/ aluno 

a utilização de determinados 

recursos?) 

1. Tempo de Logado no ambiente 

(VAR01), 

2. Quantidade de Postagens nos Fóruns 

(VAR04), 

3. Média das Notas das Postagens em  

Fóruns (VAR06), 

4. Freqüência de Participação em Chats 

(VAR11), 

5. Percentual de Envio das Atividades 

(VAR15). 

C02 - Visão Geral da utilização 

dos Recursos do Ambiente.  

(quais recursos são mais 

utilizados e quais são menos 

utilizados?) 

1. Quantidade de Postagens nos Fóruns 

(quantidade de vezes que os Fóruns 

foram utilizados)(VAR04), 

2. Freqüência de Participação Semanal 

dos Chats (freqüência de utilização 

semanal dos chats) (VAR11), 

3. Freqüência de Atividades on-line 
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ofertadas versus utilizadas. (VAR20), 

4. Quantidade de Alunos diferentes 

utilizando o recurso. (VAR22). 

C03 - Visão por aprendiz do seu 

perfil de acesso ao ambiente.  

(qual o momento mais propício 

para sanar dúvidas de 

determinado aprendiz ou grupo de 

aprendizes?) 

1. Tempo  Logado (VAR01),  

2. Momento do dia Logado (manhã, 

tarde, noite, madrugada) (VAR02),  

3. Freqüência Semanal de Utilização do 

Ambiente (em dias) (VAR03), 

4. Quantidade de Aprendizes 

Logados(VAR23). 

C04 - Visão a Interação dentro 

do ambiente Virtual. 

(quais são as interações existentes 

entre os usuários?) 

1. Envio de Mensagens Diretas entre 

usuários (VAR21),  

2. Quantidade de Postagem de resposta 

direta a algum usuário do fórum 

(VAR10), 

3. Respostas diretas a usuários no 

Chat(VAR14). 

C05 – Mapeamento da Interação 

Professor-tutor com Aluno 

(Quais os alunos que estão 

entrando em mais/menos contato 

com o tutor?) 

1. Envio de Mensagens Diretas entre 

usuários (VAR21), 

2. Quantidade de Postagem de resposta 

direta a algum usuário do fórum 

(VAR10), 

3. Respostas diretas a usuários no 

Chat(VAR14). 

 

5.4 Protótipos das Visualizações 

As visões anteriormente montadas são reforçadas pelas variáveis identificadas 

na literatura. As combinações destas variáveis geraram insights e impulsionaram a 

criação de protótipos. 

A técnica de Visualização que será utilizada nesta pesquisa será o gráfico de 

TreeMap, ―este gráfico quando utilizado em análise de dados permite destacar 

anomalias e identificar padrões escondidos. Este tipo de gráfico é composto por um 

mosaico de retângulos coloridos baseados nos dados”[Kang Shi, 2006].  

Na figura 33 está representado um gráfico de TreeMap através do qual é 

representado por um mosaico de retângulos onde cada retângulo representa um país. O 
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tamanho de cada retângulo representa, o tamanho geográfico de cada país. A cor de 

cada retângulo representa, neste exemplo, também o tamanho geográfico, porém existe 

a possibilidade de combinar outros tipos de variáveis, como por exemplo: tamanho 

populacional, mortalidade infantil, inflação e etc. 

  

Figura 33 – Representação TreeMap países com maior espaço geográfico. 

No exemplo da figura 33, ainda se tratando das cores, vale salientar que sua 

variação vai seguindo um espectro, exemplificado na figura 34, começando na cor verde 

e seguindo até a cor vermelha. Observe que na figura 33, está sendo comparado o 

tamanho geográfico (tamanho do retângulo) X tamanho geográfico (cor do retângulo) e 

desta forma é apresentado o país de maior tamanho com o maior retângulo e a coloração 

do retângulo quando converge para vermelho indica também o maior tamanho 

geográfico. 

 

Figura 34 – Representação exemplo do espectro de variação das cores do gráfico TreeMap 

para países com maior espaço geográfico. 
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Figura 35 – Representação gráfico TreeMap completo (Países e espectro), tamanho do 

espaço geográfico X espaço geográfico. 

Na figura 35 está representando a união entre o mosaico de retângulos e o 

espectro de variação de cores e valores. No caso de combinação de variáveis o 

comportamento do gráfico tende a ser bastante diferente. Na figura 36 estamos 

representando a combinação entre espaço geográfico (tamanho do retângulo) e 

mortalidade infantil (cor do retângulo). 

 

Figura 36 – Representação gráfico TreeMap, espaço geográfico X mortalidade infantil. 
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Diante do Contexto apresentado podemos notar a infinidade de combinações 

possíveis como também a infinidade de visualizações que são possíveis de serem 

geradas, tanto utilizando a técnica de TreeMap como qualquer outra técnica. 

Nas próximas seções vamos apresentar e detalhar as três visões escolhidas para 

prototipação. 

5.4.1 Múltiplas Visões da Participação Por Recursos 

 

 Descrição: Durante o momento da tutoria o professor-tutor pode 

identificar o grau de utilização dos recursos dentro do ambiente virtual de 

aprendizagem, visualizando o comportamento do espaço de trabalho como também os 

traços da atividade dos alunos. A intensidade do uso das ferramentas de interação dentro 

do ambiente virtual pode demonstrar a motivação e o interesse do aprendiz com a 

disciplina, curso ou o próprio ambiente. 

 Pergunta a ser respondida para o Professor-tutor: Como está por 

cada classe/aluno a utilização de determinados recursos do ambiente?   

 Objetivo: Prover ao professor-tutor a visualização da participação dos 

aprendizes em determinados recursos a partir da representação visual de variáveis 

como: Tempo logado no ambiente, Quantidade de Postagens nos fóruns, média das 

notas das postagens, freqüência de participação em chats, percentual de envio das 

atividades.  

Nesta visualização é possível o tutor inferir várias situações 

comportamentais dentro do ambiente virtual, como por exemplo: 

 Relação entre o tempo que o aprendiz está logado no ambiente 

pela quantidade de postagens em fóruns. Neste caso o professor-

tutor pode identificar, por exemplo, um determinado aprendiz que 

sempre está logado, porém participa muito pouco de recursos 

como o fórum. 

 Outra relação possível é a quantidade de postagens em fóruns pela 

média das notas das postagens. Nesta visualização é possível o 

professor-tutor identificar mais facilmente por que aquele 

aprendiz tem uma grande quantidade de postagens e  segue com 

uma baixa média de notas em suas postagens. 
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 Protótipo: Nesta Visualização, figura 37, está representando a relação 

entre o tempo logado no ambiente e a quantidade de postagens em fóruns. Neste 

contexto a visualização cada aprendiz será representado por cada retângulo e o tamanho 

de cada retângulo representará o tempo logado do aprendiz no ambiente, sendo quanto 

maior o retângulo, maior será o tempo do aprendiz logado. A coloração dos retângulos 

representa a quantidade de postagens em fóruns, quanto maior for à quantidade de 

postagens mais vermelho será o retângulo. 

 

Figura 37 – Protótipo da relação entre tempo do usuário logado pela quantidade de 

postagens em fóruns. 

Na visualização apresentada na figura 37, várias situações podem ser inferidas 

pelo professor-tutor, como por exemplo, existem alunos com grande tempo conectado 

ao ambiente (representado pelo tamanho do retângulo), porém participam pouquíssimo 

dos fóruns (representado pela cor, onde o azul é de menor valor) no ambiente. 
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5.4.2 C02 Visão Geral da Utilização dos Recursos do ambiente 

 

 Descrição: O professor-tutor poderá sanar dúvidas sobre quais recursos 

do ambiente são mais utilizados, como também a quantidade de aprendizes que estes 

recursos estão atingindo.  

 Perguntas a serem respondidas para o Professor-tutor: Quais 

recursos são mais utilizados e menos utilizados? Qual a completude de alunos que os 

recursos estão atingindo?   

 Objetivo: Disponibilizar ao professor-tutor granularidade por cada 

recurso utilizado, como também a quantidade de alunos que estão sendo afetados dentro 

do ambiente. Neste tipo de visualização será possível explorar informações como: a 

quantidade de postagens nos fóruns, freqüência de participação em chats, a porcentagem 

entre atividades online ofertadas e utilizadas como também a quantidade de aprendizes 

envolvidos com estes recursos. 

A partir desta visualização o professor-tutor poderá identificar alguns 

comportamentos como, por exemplo: 

 O grau de utilização dos recursos do ambiente, como também a 

amplitude de aprendizes que efetivamente participa de cada 

recurso. Com esta amplitude o professor-tutor poderá identificar 

os aprendizes que menos participam e concentrar alguns esforços 

para colocá-los em efetiva participação. 

 Protótipo: Nesta Visualização, figura 38, está representada a relação 

entre o recurso disponível dentro do ambiente virtual, com a quantidade de vezes que 

este recurso é utilizado e a quantidade de aprendizes que utilizam cada recurso. Ainda 

neste protótipo cada retângulo representará um recurso a ser analisado onde o tamanho 

de cada retângulo é representado pela quantidade de vezes que este recurso é utilizado. 

E por ultimo, a sua cor é representada pela quantidade de aprendizes diferentes que 

utilizam o recurso, sendo mais vermelha a maior quantidade e mais azul a menor 

quantidade, seguindo esta variação. 
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Figura 38 – Protótipo Múltiplas Visões da Participação Por Recursos. 

Na visualização apresentada na figura 38, uma das análises possíveis de serem 

inferidas pelo professor-tutor, pode ser a identificação que o fórum é muito utilizado 

(representado pelo tamanho do retângulo) e atinge uma grande quantidade diferente de 

alunos (representado pela cor), ao contrário do chat que também é muito usado, porém 

são sempre os mesmos alunos que usam este recurso, devido a baixa quantidade de 

aprendizes que utilizam este recurso. 

5.4.3  C03 Visão Por Aprendiz Do Seu Perfil De Acesso Ao Ambiente. 

 

 Descrição: Para uma melhor efetividade do seu processo de tutoria, o 

professor-tutor pode precisar identificar qual o melhor momento do dia e freqüência 

semanal que deve estar online no ambiente. 

 Pergunta a ser respondida para o Tutor: Qual o momento mais 

propício para sanar dúvidas de determinado aprendiz ou grupo de aprendizes?   
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 Objetivo: Fazer com que o professor-tutor identifique com maior 

facilidade o melhor momento para estar conectado ao ambiente onde este melhor 

horário está relacionado com a maior quantidade de aprendizes conectados ao ambiente. 

A partir desta informação o professor-tutor poderá atender a maior quantidade de 

aprendizes possíveis, tornado mais eficaz seu processo de tutoria. 

As situações comportamentais possíveis de serem identificadas pelo 

professor-tutor podem ser: 

 O momento do dia (manhã, tarde, noite ou madrugada) onde 

existem mais aprendizes conectados, como também o momento 

em que eles passam mais tempo online. 

 A freqüência semanal de utilização do ambiente, ou seja, qual dia 

da semana os aprendizes costumam passar mais tempo online. 

 

 Protótipo: No contexto desta Visualização vamos realizar duas 

visualizações: 

 A figura 39 representa a visualização do momento do dia onde 

existe maior quantidade de aprendizes conectados, o momento 

do dia estará representado pelo retângulo, o tamanho do 

retângulo será representado pela quantidade de aprendizes 

online e a quantidade de tempo logado no ambiente será 

representada pela cor, onde quanto mais vermelho será a maior 

tempo conectado e quanto mais azul o menor tempo. 
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 Protótipo 

 

Figura 39 - Representa o momento do dia onde existe maior quantidade de aprendizes 

conectados. 

Na visualização apresentada na figura 39, o tutor pode inferir qual o melhor 

momento do dia para estar conectado, nesta visualização podemos identificar que o 

turno da noite é o momento que existe mais alunos conectados, seguido do turno da 

manhã. Seria possível inferir que os melhores momentos para realização da tutoria 

seriam pela a noite e pela manhã respectivamente. 



 

- 67 - 
 

 

5.5 Considerações Finais Sobre o Capítulo 

Neste Capítulo procurou-se disponibilizar técnicas de visualização de 

informações. Precisamente procurou-se fornecer alternativas que representassem a 

participação do aluno dentro do ambiente de educação a distância. As variáveis 

identificadas foram extraídas a partir de relatos encontrados na literatura e 

desenvolvidas gradativamente em torno de visualizações. 

Cada visualização representou um ―ato de avaliação‖, ou seja, a ação realizar 

uma avaliação formativa. Diante da infinidade de variáveis e ainda grande possiblidade 

de combinações entre elas, definimos e protótipamos apenas três. 

Cada protótipo utilizou a técnica de visualização de informações chamada 

TreeMap. As visualizações buscaram responder algumas necessidades a cerca da 

participação dos aprendizes dentro de ambientes de educação a distância. 

As Visualizações da participação dos aprendizes no ambiente de educação a 

distância, apresentadas nos protótipos, constitui-se em um estudo complementar da 

aplicação de técnicas de Visualização da Informação para o mapeamento do 

comportamento do aprendiz em ensino a distância. Diante disto é importante frisar que 

as visualizações apresentadas fazem parte de um protótipo que precisa ser testado, 

avaliado e caso seja necessário, modificado. 

Finalmente é condição primordial que estas visualizações sejam utilizadas 

durante a realização de um curso e durante sua execução sejam extraídas novas 

necessidades junto a professores-tutores, gerando assim novos requisitos e trazendo 

assim um sólido arcabouço de funcionalidades, para o desenvolvimento de um completo 

módulo de visualização.  

No próximo capítulo são apresentadas as conclusões sobre este trabalho como 

também a identificação dos trabalhos futuros. 
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Capítulo 6 

 

 

 

 

 

 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
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6.  

A partir de uma maior massificação da utilização da modalidade de ensino a 

distância, causado pelo aumento e facilitação da comunicação mediada por 

computadores, novas oportunidades de desenvolvimento de ações educacionais, que 

promovem a colaboração, foram introduzidas. Os ambientes de educação a distância 

atualmente estão sendo projetados respeitando essas novas necessidades, passando a ser, 

além de ambientes de apoio voltados apenas para apresentação de informação, 

ambientes de promoção da interação e de colaboração, sendo assim transformando-se 

em ambientes de construção colaborativa do conhecimento. 

A avaliação formativa veio como nova forma de avaliação a distância, isto 

porque alinha-se com as abordagens pedagógicas adotadas no apoio as novas ações 

educacionais. Na literatura foi visto em alguns trabalhos, relatos de experiências com o 

uso de uma avaliação mais formativa na modalidade de ensino a distância. Estas 

experiências apresentaram problemas próprios, como por exemplo, a dificuldade do 

professor-tutor descobrir tendências de seus alunos, tal como, o momento do dia que os 

aprendizes passam mais tempo conectados. 

Por ser de característica informativa e reguladora, a avaliação formativa vem se 

tornando um fator primordial para a modalidade de educação a distância, ela envolve 

por completo o processo de ensino e aprendizagem ajudando na identificação e 

entendimento do comportamento de uma classe virtual, como também a identificação de 

problemas, fazendo com que o professor tutor possa agir de forma mais proativa 

antecipando-se aos acontecimentos que afetam todo o processo de ensino. 

Sendo assim este objeto de pesquisa seguiu o foco de identificar as variáveis a 

partir da literatura onde aplicada a técnicas de visualização de informação por meio de 

combinações, gerassem visualizações que apoiassem o processo da avaliação formativa 

em ambientes de educação a distância. Estas visualizações possuem o intuito de 

diminuir as dificuldades encontradas para este tipo de avaliação. Algumas dificuldades 

foram encontradas durante a execução deste trabalho, como: 

 Identificar segundo a literatura as dificuldades na avaliação formativa em 

educação a distância; 

 Elicitar, a partir de relatos, variáveis que, posteriormente combinadas, 

gerassem a visualização desejada; 
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 Combinar as variáveis, tendo em vista as inúmeras possibilidades de 

combinação entre elas; 

 Propor uma ferramenta que auxilie no acompanhamento continuo das 

participações, sendo esta ferramenta aplicada a qualquer ambiente virtual de 

aprendizagem. 

No desenrolar do trabalho e a partir dos conhecimentos adquiridos tanto na 

área de avaliação formativa como em visualização de informações, foi identificado que 

para uma representação visual mais completa, iríamos analisar aspectos de participação, 

como por exemplo, mensagens instantâneas, fórum de Discussão e chats. 

As técnicas de visualização de informação foram utilizadas por poder diminuir 

o esforço cognitivo dos usuários na identificação de informações acerca da participação 

e interação dos aprendizes com os recursos citados. A utilização de técnicas de 

visualização também foi motivado pelo fato da maioria dos ambientes de educação a 

distância apresentarem os resultados destas interações por meio de textos, dificultando 

ainda mais a percepção. 

Este trabalho teve como conseqüência a concepção de um conjunto de 

visualizações, onde em momento posterior poderá vislumbrar uma ferramenta com uma 

interface mais completa, possibilitando ao usuário a construção de consultas diversas e a 

utilização de diversas outras técnicas de visualização. 

Os protótipos gerados por este trabalho deverão ser testados de forma 

sistemática durante a execução de um curso na modalidade a distância, por toda sua 

extensão. O intuito deste teste é que se possa provar que os usos das visualizações 

propostas possam auxiliar na percepção da participação dos aprendizes no curso. Um 

ponto bastante relevante é que o mapeamento destes dados é quantitativo e a análise 

sobre o objeto gerado, no caso a visualização, é qualitativa. 

No que tange a avaliação do protótipo, fica a sugestão de que, esta deve ser 

feita por professores no papel de tutores, isto porque, evita-se a ocorrência de 

equívocos, tendo em vista que na modalidade de ensino presencial, o professor já 

entende melhor o papel fundamental do acompanhamento contínuo do processo de 

ensino e aprendizagem. 

 

6.1  Trabalhos Futuros 
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 A partir dos resultados obtidos como a realização deste trabalho alguns 

trabalhos são vislumbrados a partir deste: 

 Realização de uma avaliação profunda da utilização destes protótipos 

propostos; 

 Novas combinações possíveis para as variáveis identificadas e assim uma 

nova prototipação; 

 Aplicação de novas técnicas de visualização para o mapeamento do 

comportamento do aprendiz no ambiente; 

 Desenvolvimento de técnicas de avaliação formativa para a modalidade de 

ensino a distância; 

 Elicitação de requisitos para uma ferramenta de visualização capaz de conter 

diversas técnicas de visualização e capaz de funcionar para qualquer 

ambiente virtual de aprendizagem. 

 Criação de uma ferramenta de visualização de informação para análise 

semântica dos discursos criados em fóruns ou chats. 

 Identificar formas eficientes de design para possibilitar que usuários comuns 

possam realizar consultas de forma visual. 

Sendo assim, no sentido geral, chega-se a conclusão que a utilização de 

técnicas de Visualização de Informação, no sentido de apoiar o mapeamento de dados 

de participação em cursos de educação a distância, torna-se um fator relevante no 

auxilio ao professor-tutor no acompanhamento do processo de ensino e aprendizagem. 

Conclui-se também que com a aplicação de novas formas de representação de dados é 

possível subtrair o custo de cognição das pessoas envolvidas, fornecendo um melhor 

conhecimento sobre do conjunto social que compõe todo o processo. 
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1.1 Propósito 

Este Anexo descreve os requisitos para o módulo de visualização para ambientes de 

ensino a distância, fornecendo aos participantes do projeto o entendimento do escopo 

definido para a aplicação. Também fornecerá aos desenvolvedores as informações 

necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e 

homologação. 

1.2 Público Alvo 

Este documento se destina à equipe de desenvolvimento do ambiente AMADEUS e  o 

grupo de pesquisa CCTE envolvida no projeto. 

1.3 Escopo 

O documento detalhará os requisitos funcionais e não funcionais identificados para o 

módulo de Visualização do AMADEUS.  

1.4 Prioridades dos requisitos 

Cada requisito descrito neste documento possui uma prioridade de desenvolvimento. 

Foram definidas as seguintes prioridades: 

Essencial: caso não seja atendido, impede que a aplicação entre em funcionamento. 

Requisitos essenciais geram casos de uso imprescindíveis, devem ser desenvolvidos 

impreterivelmente. 

Importante: caso não seja atendido, a aplicação poderá entrar em funcionamento, mas 

de forma não-satisfatória. Requisitos categorizados como ―Importante‖ geram casos de 

uso que deveriam ser desenvolvidos, mas, se não forem a aplicação poderá entrar em 

funcionamento (de forma não satisfatória). 

Desejável: por fim, é aquele cuja ausência de implementação não compromete a 

operacionalização da aplicação, isto é, a aplicação pode funcionar de forma satisfatória 

mesmo sem o desenvolvimento de requisitos deste tipo. Requisitos desejáveis geram 

casos de uso que podem ser deixados para versões posteriores da solução, caso não haja 

tempo hábil para implementá-los. 
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1.5 Requisitos Identificados 

[RF001] Registrar Participação do Usuário em Fóruns 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Identificar quantitativamente e qualitativamente os usuários que 

utilizam o fórum de discussão. 

Descrição: O ambiente virtual de aprendizagem deverá registrar a utilização de 

cada usuário com o recurso fórum. 

O ambiente deverá armazenar informações como: 

 Proprietário da Postagem; 

 Texto da Postagem; 

 Nota da Postagem; 

 Data e hora da Postagem; 

 Se a postagem é direcionada a uma resposta ou é geral ao 

fórum. 

Interface Visual Não se aplica. 

 

[RF002] Registrar Participação do Usuário em Chat 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Identificar quantitativamente e qualitativamente os usuários que 

utilizam o chat. 

Descrição: O ambiente virtual de aprendizagem deverá registrar a utilização de 

cada usuário com o recurso chat. 

O ambiente deverá armazenar informações como: 

 Tempo de utilização do chat; 

 Mensagens; 

 Proprietário das Mensagens; 

 Se a mensagem é direta a um usuário ou para o grupo; 

 Momento do dia que o chat é utilizado. 
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Interface Visual Não se aplica. 
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[RF003] Registrar Perfil de Utilização do Ambiente  

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Identificar quantitativamente e qualitativamente o perfil de utilização 

do ambiente pelo usuário. 

Descrição: O ambiente virtual de aprendizagem deverá registrar o perfil de 

utilização para cada usuário. 

O ambiente deverá armazenar informações como: 

 Data e hora que o usuário está logado; 

 Histórico de navegação; 

 Registro dos links acessados dentro do ambiente; 

Interface Visual Não se aplica. 

 

[RF004] Registrar Participação do Usuário em Atividades Postadas 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Identificar quantitativamente os usuários que utilizam o recurso de 

atividades postadas. 

Descrição: O ambiente virtual de aprendizagem deverá registrar a utilização de 

cada usuário com as atividades postadas. 

O ambiente deverá armazenar informações como: 

 Data e hora da entrega; 

 Proprietário da atividade; 

 Data da criação da Atividade; 

 Data Limite de entrega; 

 Nota da atividade. 

Interface Visual Não se aplica. 

 

[RF005] Registrar interação entre usuários 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Identificar as relações entre os pares de usuários 
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Descrição: O ambiente virtual de aprendizagem deverá registrar as interações 

existentes entre os usuários do ambiente. 

O ambiente deverá armazenar informações de interação como: 

 Registro de Mensagens entre os Pares; 

 Receptor e Emissor das Mensagens; 

 Data e hora das Mensagens; 

Interface Visual Não se aplica. 

 

[RF006] Prover Visualização com Técnica de TreeMap 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Prover para o usuário uma visualização de várias combinações de 

indicadores de participação dos usuários com o ambiente. 

Descrição: O ambiente deverá prover uma visualização utilizando a técnica de 

TreeMap onde deverá realizar a combinação de indicadores fornecidos 

nos seguintes requisitos: 

 RF001; 

 RF002; 

 RF003; 

 RF004; 

 RF005. 

Interface Visual 
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[RF007] Prover uma Visualização da Participação do Aluno por Recurso 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Prover ao professor tutor a visualização da participação dos 

aprendizes em determinados recursos a partir da representação 

visual de variáveis como: Tempo logado no ambiente, Quantidade 

de Postagens nos fóruns, média das notas das postagens, 

freqüência de participação em chats, percentual de envio das 

atividades.  

Descrição: Nesta Visualização deve ser representado a relação entre o tempo 

logado no ambiente e a quantidade de postagens em fóruns. Neste 

contexto a visualização cada aprendiz será representado por cada 

retângulo, o tamanho de cada retângulo representará o tempo 

logado do aprendiz no ambiente, sendo quanto maior o retângulo, 

maior será o tempo do aprendiz logado. A coloração dos 

retângulos representa a quantidade de postagens em fóruns, quanto 

maior for à quantidade de postagens mais vermelho será o 

retângulo. 

Interface Visual 

 

 

[RF008] Prover uma Visualização da Utilização dos Recursos do Ambiente 

Prioridade: Essencial 

Objetivo: Disponibilizar ao professor-tutor granularidade por cada recurso 
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utilizado, como também quantidade de alunos que estão sendo 

afetados dentro do ambiente. Neste tipo de visualização será 

possível é explorar informações como: a quantidade de postagens 

nos fóruns, freqüência de participação em chats, a porcentagem 

entre atividades online ofertadas e utilizadas como também a 

quantidade de aprendizes envolvidos com estes recursos. 

Descrição: Esta Visualização deverá ser representada a relação entre o recurso 

disponível dentro do ambiente virtual, com a quantidade de vezes 

que este recurso é utilizado e a quantidade de aprendizes que 

utilizam cada recurso. Ainda neste protótipo cada retângulo 

representará um recurso a ser analisado, o tamanho de cada 

retângulo é representado pela quantidade de vezes que este recurso 

é utilizado e por ultimo sua cor, é representada pela quantidade de 

aprendizes diferentes utilizam o recurso, sendo mais vermelha a 

maior quantidade e mais azul a menos quantidade, seguindo esta 

variação. 

Interface Visual 

 

 

[RF009] Prover uma Visualização do Perfil de Acesso dos Usuários (Momento do 

dia)  

Prioridade: Essencial 
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Objetivo: Fazer com que o professor-tutor identifique com maior facilidade o 

melhor momento para estar conectado ao ambiente, este melhor 

horário está relacionado com a maior quantidade de aprendizes 

conectados ao ambiente. A partir desta informação o professor-

tutor poderá atender a maior quantidade de aprendizes possíveis, 

tornado mais eficaz seu processo de tutoria. 

Descrição: Representa a visualização do momento do dia onde existe maior 

quantidade de aprendizes conectados, o momento do dia estará 

representado pelo retângulo, o tamanho do retângulo será 

representado pela quantidade de aprendizes online e a quantidade 

de tempo logado no ambiente será representada pela cor, onde 

quando mais vermelho será a maior tempo conectado e quando 

mais azul o menor tempo. 

Interface Visual 
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 Nesse anexo são mostrados os principais casos de uso das visualizações 

propostas nessa pesquisa. Esses casos de uso foram escritos tomando como base os 

requisitos propostos no Anexo A desse texto. 

 Abaixo seguem, escritos no padrão oficial do projeto Amadeus, os principais 

casos de uso do sistema de visualização. 

USECASE: [UC_001] 

Function: Prover visualização da participação por recurso de cada aluno. 

Update history 

Date Description Name 

xx/xx/2010 Confecção inicial Henrique Vila Nova 

05/06/2010 Revisão Douglas Queiroz 

xx/xx/2010 Homologação Comunidade 

Amadeus 

 

Actors:  Professor/tutor 

Business Priority:    Essential  Important  Desirable   

Technical Priority:    Essential            Important       Desirable 

Pre-conditions: 

Estar logado como professor/tutor no sistema Amadeus. 

Pos-conditions: 

Deve ser representado a relação entre o tempo logado no ambiente e a quantidade de  

postagens em fóruns. 

Main flow of events 
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Steps Action 

1 Na tela principal do Amadeus o administrador clica no botão MÓDULO DE 

VISUALIZAÇÃO que está colocado no menu esquerdo. 

2 O sistema deverá  carregar na área central o módulo de visualização.  

2.1 Duas caixas de seleção serão exibidas para que o usuário possa fazer uma 

combinação entre a visualização requerida e a hieraquia. 

2.2 Na caixa de seleção VISUALIZAÇÃO dever ser selecionada a opção C03 – 

Perfil de acesso do aprendiz e na caixa HIERARQUIA deverá ser escolhida a 

medida desejada pelo usuário.  

Alternative flow 

Steps Action 

2.1 Caso o usuáro não faça suas escolhas nas caixas de seleção, o módulo não 

executará nenhum processo. 
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Visual interface 

Tela UC_001: 

 

 

Matrix of Impact 

UseCase Description of impact Input Output 

 Não se Aplica   

 

 

USECASE: [UC_002] 

Function: Prover visualização da utilização de recursos do ambiente. 
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Update history 

Date Description Name 

10/04/2010 Confecção inicial Henrique Vila Nova 

Actors:  Professor/tutor  

Business Priority:    Essential  Important  Desirable   

Technical Priority:    Essential            Important       Desirable 

Pre-conditions: 

Estar logado como professor/tutor no sistema Amadeus. 

Pos-conditions: 

Deverá ser representada a relação entre o recurso disponível dentro do ambiente virtual, 

com a quantidade de vezes que este recurso é utilizado e a quantidade de aprendizes que 

utilizam cada recurso.  

Main flow of events 

Steps Action 

1 Na tela principal do Amadeus o administrador clica no botão MÓDULO DE 

VISUALIZAÇÃO que está colocado no menu esquerdo. 

2 O sistema deverá  carregar na área central o módulo de visualização.  

2.1 Duas caixas de seleção serão exibidas para que o usuário possa fazer uma 

combinação entre a visualização requerida e a hieraquia. 

2.2 Na caixa de seleção VISUALIZAÇÃO dever ser selecionada a opção C02 – 

Utilização dos recursos do ambiente e na caixa HIERARQUIA deverá ser 

escolhida a medida desejada pelo usuário.  

 

Alternative flow 
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Steps Action 

2.1 Caso o usuáro não faça suas escolhas nas caixas de seleção, o módulo não 

executará nenhum processo. 

Visual interface 

Tela UC_002: 

 

Matrix of Impact 

UseCase Description of impact Input Output 

 Não se Aplica   

 

USECASE: [UC_003] 
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Function: Prover visualização do perfil de ãcesso dos usuário (momento do dia). 

Update history 

Date Description Name 

10/04/2010 Confecção inicial Henrique Vila Nova 

 

Actors:  Professor/tutor  

Business Priority:    Essential  Important  Desirable   

Technical Priority:    Essential            Important       Desirable 

Pre-conditions: 

Estar logado como professor/tutor no sistema Amadeus. 

Pos-conditions: 

O momento do dia onde existe maior quantidade de aprendizes conectados.  

Main flow of events 

Steps Action 

1 Na tela principal do Amadeus o administrador clica no botão MÓDULO DE 

VISUALIZAÇÃO que está colocado no menu esquerdo. 

2 O sistema deverá  carregar na área central o módulo de visualização.  

2.1 Duas caixas de seleção serão exibidas para que o usuário possa fazer uma 

combinação entre a visualização requerida e a hieraquia. 

2.2 Na caixa de seleção VISUALIZAÇÃO dever ser selecionada a opção C03 – 

Perfil de acesso do aprendiz e na caixa HIERARQUIA deverá ser escolhida a 

medida desejada pelo usuário.  

Alternative flow 
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Steps Action 

2.1 Caso o usuáro não faça suas escolhas nas caixas de seleção, o módulo não 

executará nenhum processo. 

Visual interface 

Tela UC_003: 

 

Matrix of Impact 

UseCase Description of impact Input Output 

 Não se Aplica   

 

 


